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บทคดัย่อ 
 
      การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การจดัการเชงิกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
พฒันาศกัยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจบริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 
กรณศีกึษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดัAAA  
     วตัถุประสงค์ คอื 1) เพื่อศกึษาปญัหาหรอืปจัจยัภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
จ านวนลูกคา้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ 2) เพื่อศกึษาสภาพแวดล้อมทางธุรกจิของ
อุตสาหกรรมสถานบรกิารดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ 3) ศกึษาเพื่อก าหนดกลยุทธ์ระดบับรษิทั กล
ยุทธร์ะดบัธุรกจิ กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ และเพิม่จ านวนลูกค้า และผลประกอบการอย่างยัง่ยนื  ผู้
ศกึษาได้ท าการวจิยัศกึษาโดยใช้วธิีการศกึษาเชิงคุณภาพ ตามกรอบแนวทางกระบวนการ
ศกึษาเชงิกลยุทธ์ โดยแบ่งวธิีการศกึษาเป็น 2 ส่วน คือ ศกึษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Study) โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลขององคก์รและรายละเอยีดต่างๆ จากเอกสารงานวจิยั ทฤษฎ ี
ขอ้มูลอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ศกึษาขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Study) โดยใชรู้ปแบบการศกึษาใน
การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) ผูบ้รหิารสูงสุดขององคก์ร พนักงาน 5 ท่าน ลูกค้าที่
ใชบ้รกิารในปจัจุบนั 5 ท่าน และลูกค้าที่เคยใชบ้รกิารในอดตี 5 ท่าน จากนัน้จงึน าขอ้มูลทัง้ 2 
ส่วนมาประมวลผลร่วมกนัโดยใชแ้นวทางการศกึษาเชงิกลยุทธ ์ 
 
 



จากการศึกษาพบว่า 
     กลยทุธใ์นระดบัองคก์ร (Corporate Level Strategy)  
      ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลและกระบวนการในการบริหารจดัการ ข้อดี และข้อเสีย ที่
เกิดขึ้นในแต่ละทางเลือกพบว่ากลยุทธ์ระดบัองค์กรที่ดทีี่สุดที่ได้จากการสรุป วเิคราะห์และ
ประมวลผลคอืกลยุทธ์เตบิโต (Growth Strategy) ซึ่งเป็นการสร้างการเจรญิเตบิโต โดยใชก้ล
ยุทธก์ารเจาะตลาด และเน้นการพฒันาการตลาดไปในกลุ่มลูกค้าที่มคีวามต้องการอย่างแท้จรงิ 
เพื่อเพิ่มยอดลูกค้าของการให้บริการชนิดเดิม คือ การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เนื่องจากได้
วเิคราะห ์จุดแขง็และจุดอ่อนพบวา่ ยงัมโีอกาสและศกัยภาพในการเจรญิเตบิโตไดอ้กี องคก์รอยู่
ในธุรกจิมานานท าใหฐ้านลูกคา้เก่ามอียู่พอสมควรแต่กต็อ้งขยายฐานลูกคา้ออกไปเชน่กนั  
     กลยทุธใ์นระดบัธรุกิจ (Business Level Strategy) 
         กลยุทธ์ระดบัธุรกจิที่ดทีี่สุดจากการสรุปประมวลผลคือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในระยะใหแ้ก่องคก์ร ซึ่งเป็นการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งข ันด้วยการสร้างความแตกต่างในการให้บริการ สร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ในที่นี้ห้างหุ้นส่วน AAA จะใช้การสร้างความแตกต่างด้าน
ภาพลกัษณ์ ซึ่งเป็นการสรา้งความแตกต่างด้านความรู้สกึนึกคดิของลูกค้าที่มตี่อการให้บรกิาร 
โดยค านึงถงึดา้นจติวทิยา อารมณ์ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร เนื่องจากองคก์รมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีไม่
วา่จะเป็นเจา้ของกจิการ การให้บรกิาร รวมทัง้สถานที่ในการให้บรกิาร จงึได้รบัความไวว้างใจ
จากลูกคา้ จนมกีารบอกต่อใหม้กีารใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง  
      กลยทุธใ์นระดบัหน้าท่ี (Functional Level Strategy)  
       กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ทางการตลาดที่ได้จากการสรุปข้อมูลคือ กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร 7P เนื่องจากการแข่งขนัของคู่แข่งมีความสามารถใกล้เคยีงกบัของบรษิัท 
ดงันัน้จึงเป็นต้องท าในทุกๆส่วนไปพร้อมๆกัน อีกทัง้มีการสร้างตราสินค้าภายในองค์กร 
วตัถุประสงค์เพื่อต้องการให้พนักงานมีทศันคติที่ดตี่อองค์กร และส่งต่อทศันคตินัน้ถึงลูกค้า 
กล่าวคอื การท าใหพ้นกังานเป็นตวัแทนขององคก์รในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่นีัน้เอง และมกีาร
ท า CRM (Customer Relation Management) เพื่อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกค้า 
และเป็นการส่งเสรมิความจงรกัภกัดขีองลูกคา้กบัองค์กร และหากลูกค้าเกดิความพงึพอใจหรอื
ประทบัใจกจ็ะมกีารพูดถงึหรอืมกีารบอกต่อไปยงับุคคลอื่นๆต่อไป  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ช่ือองคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA คอื สถานดูแลผูสู้งอายุ ระยะพกัฟ้ืน และเจบ็ปว่ยเรือ้รงั ท าเลทีต่ ัง้ 
65/145 หมู่ 4 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ด าเนินการโดยพยาบาลวชิาชพี 
บนเนี้อที่ 190 ตารางวา จดทะเบียนการค้ากบักระทรวงพาณิชย์ในรูปแบบของการประกอบ
กจิการให้บรกิารจดัส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย ผูสู้งอายุ พี่เลี้ยงเดก็ แม่บ้าน และประกอบกิจการ
ใหบ้รกิารดูแลผูสู้งอายุ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100,000บาท  
       ภาพรวมขององคก์ร 
   หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA ประกอบธุรกจิสถานบรกิารดูแลผูสู้งอายุระยะยาว และจดัหางาน 
โดยผูก้่อตัง้เป็นพยาบาลวชิาชพี มกีารแบ่งประเภทการใหบ้รกิารดงันี้ 
      1. บรกิารดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ ระยะพกัฟ้ืน และเจบ็ปว่ยเรือ้รงั 
  1.1 ดูแลภายในสถานทีข่องทางหา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA  
  1.2 ดูแลตามสถานทีท่ีท่างลูกคา้จดัเตรยีมไวใ้ห ้ 
       2. บรกิารแม่บา้นประจ าตามบา้น  

  3. บรกิารพีเ่ลีย้งเดก็ประจ าตามบา้น  
         ลกัษณะการให้บริการและการดแูล 
        1. บรกิารดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ  
          - ผู้สูงอายุที่มารบับริการส่วนใหญ่มีภาวะที่ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้หรือเป็นอมัพาต 
ตอ้งการการดูแลเป็นอย่างสูง  
         - การดูแลด้านกจิวตัรประจ าวนั โดยมีการดูแลช่วยเหลอืผูสู้งอายุในการดูแลสุขวทิยา
ส่วนบุคคลและการท ากจิวตัรประจ าวนั เชน่ การอาบน ้า การเชด็ตวั การแต่งตวั ดูแลการขบัถ่าย 
การเปลีย่นผา้ออ้มผูใ้หญ่ และดูแลการชว่ยเหลอืการรบัประทานอาหาร 3 มือ้ เป็นตน้ 
     - ดูแลด้านสุขภาพ มีบริการประเมินสุขภาพ วางแผนการดูแล การให้ยา การให้
ออกซเิจน และการพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง 
         - การตดิตามอาการอยา่งใกลช้ดิ โดยผูดู้แลจะตดิตามการเปลีย่นแปลงอาการของผูสู้งอ
ผูสู้งอายุทกุวนัๆละประมาณ 3 ครัง้ 
    - การส่งต่อ ไปยงัโรงพยาบาลที่ญาติผู้ป่วยต้องการ ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปญัหาด้าน
สุขภาพฉุกเฉินและเร่งด่วน 



 

 

 
 2. บรกิารแม่บา้นประจ าตามบา้น 
  - ท าความสะอาดบา้นทัว่ไป 
  - ซกั รดี เสือ้ผา้ 

  - อื่นๆ ตามลกัษณะงานของแต่ละบา้น 
      3. บรกิารพีเ่ลีย้งเดก็ประจ าตามบา้น 
  - ดูแลเดก็ในเรือ่งทัว่ๆไป 

  - อื่นๆ ตามลกัษณะเดก็ทีต่อ้งดูแล 
      จ านวนพนักงาน 
     ปจัจุบนัมพีนกังานทัง้สิน้ 53 คน โดยแบ่งเป็น 

 1. ผูช้ว่ยหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 2 คน  
 2. บรกิารดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ จ านวน 44 คน โดยแบ่งเป็น 

          2.1 ดูแลภายในสถานทีข่องทางหา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA จ านวน จ านวน 4 คน 
     2.2 ดูแลตามสถานทีท่ีท่างลูกคา้จดัเตรยีมไวใ้ห ้จ านวน 40 คน 

 3. บรกิารแม่บา้นประจ าตามบา้น จ านวน 5 คน 
4.  บรกิารพีเ่ลีย้งเดก็ประจ าตามบา้น จ านวน 2 คน 

 จ านวนเตียงผูป่้วย 
 จ านวนเตยีงผูป้ว่ยทัง้หมด 20 เตยีง 

  โครงสร้างองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมิูท่ี 1.1 แสดงโครงสรา้งองคก์ร ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA 

หุ้นส่วนผูจ้ดัการ 

 รองหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 

ฝ่ายบริการ 

ผูป้่วย/ผูส้งูอาย ุ

                   แมบ่า้น 

                 พี่เลีย้งเดก็ 
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องคก์รอยู่ในอตุสาหกรรม หรือเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA เป็นธุรกจิที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบรกิาร ประเภทสถานบรบิาล
ดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุระยะยาว   
สภาพการแข่งขนัทางธรุกิจ 
        จากจ านวนประชากรผูสู้งอายุทีเ่พิม่สูงมากขึน้ในแต่ละปี ท าใหม้ปีรมิาณของจ านวนผูป้่วย
และผูสู้งอายุเพิม่จ านวนมากขึน้ ประกอบกบัการลงทุนในธุรกจิประเภทนี้ใชเ้งนิลงทุนจ านวนไม่
สูงมากนัก อีกทัง้สถานบริบาลผู้สูงอายุยงัขาดกฎหมายรองรบั และยงัไม่มีห น่อยงานรบัขึ้น
ทะเบยีนที่ชดัเจน จงึเป็นที่สนใจของนักลงทุนในการมาลงทุนท าธุรกิจเกี่ยวกบัการดูแลผูป้่วย
และผูสู้งอายุ สิง่ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบับรกิาร ได้แก่  ความพร้อมและความเชีย่วชาญ
ของบุคลากร ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทนัสมยั การบริการที่ด ี
ความสะอาด และอตัราค่าบรกิาร เป็นตน้  
 ปิรามดิประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2533,2543,2551 และ 2573 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภมิูท่ี 1.2 แสดงประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2533, 2543, 2551 และ 2573 
ทีม่า : รายงานประจ าปีผูสู้งอายไุทย พ.ศ. 2551 มูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายุ  
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 สถิติผูส้งูอายุในประเทศไทย 
 การกระจายรอ้ยละของประชากรอายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไปตามอายุและเพศ พ.ศ.2543-2573 
 
ตารางท่ี 1.1 การกระจายรอ้ยละของประชากรอายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไปตามอายุ พ.ศ.2543-2573 
 

กลุ่มอาย ุ 2543 2551 2563 2573 

60-64 34.0 32.5 34.4 28.5 

65-69 26.4 25.6 25.5 25.3 

70-74 18.6 19.9 17.5 20.4 

75-79 10.8 12.2 11.6 13.6 

80 + 10.1 9.9 11.0 12.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
ทีม่า : ขอ้มูลปี 2543-2573 ค านวนจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573 
(ขอ้มูลสมมตภิาวะเจรญิพนัธป์านกลาง) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาต,ิ 2551 
 
ตารางท่ี 1.2 จ านวนประชากรตัง้แต่อายุ 60 ปีขึน้ไป 
 

กลุ่มอาย ุ 2543 2551 2563 2573 

60 + 5,867,000 7,395,000 12,272,000 17,763,000 

65 + 3,871,000 4,995,000 8,046,000 12,705,000 

70 + 2,321,000 3,099,000 4,913,000 8,204,000 

80 + 583,000 729,000 1,348,000 2,155,000 

 
ทีม่า : ขอ้มูลปี 2543-2573 ค านวนจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573 
(ขอ้มูลสมมตภิาวะเจรญิพนัธป์านกลาง) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาต,ิ 2551 
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ตาราง 1.3 จ านวนประชากรตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป โดยแบ่งตามเพศ 
 

กลุ่มอาย ุ 2543 2551 2563 2573 

ชาย 2,657,000 3,273,000 5,351,000 7,675,000 

หญงิ 3,210,000 4,122,000 6,921,000 10,088,000 

 
ทีม่า : ขอ้มูลปี 2543-2573 ค านวนจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573 
(ขอ้มูลสมมตภิาวะเจรญิพนัธป์านกลาง) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาต,ิ 2551 
 
ตารางท่ี 1.4 จ านวนประชากรอายุ 0-14 ปี 15-59 ปี และ ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป พ.ศ. 2513-2573 

 

พ.ศ. จ านวนประชากร 
อาย ุ0-14 ปี  

จ านวนประชากร 
อาย ุ15-59 ปี 

จ านวนประชากร 
อาย ุ 60 ปีขึน้ไป 

2513 15,506,200 17,196,600 1,680,900 

2523 17,165,721 25,213,539 2,444,948 

2533 15,946,900 34,548,600 4,014,000 

2543 15,344,000 41,026,000 5,867,000 

2551 14,297,000 44,792,000 7,395,000 

2553 13,803,000 45,500,000 8,011,000 

2563 11,654,000 46,174,000 12,272,000 

2573 9,534,000 43,349,000 17,763,000 

 
ทีม่า : ขอ้มูลปี พ.ศ. 2513-2533 ส ามะโนประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2513-2533 
ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
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ตารางท่ี 1.5 จ านวนผูสู้งอายุที่ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ จ าแนกตามลกัษณะการดูแล และระดบั
ความตอ้งการดูแล 

 

พ.ศ. จ านวนผูป่้วยท่ีต้องการการดแูล (คน) 

ดแูลภายในครอบครวั ดแูลในสถานบริการ 

ญาติดแูล
เอง 

จ้างผูด้แูล รวม ต้องการการ
ดแูลปานกลาง 

ต้องการการ
ดแูลมาก 

รวม 

2538 52,013 19,264 71,277 1,445 4,335 5,780 

2543 60,541 22,703 83,244 4,415 13,243 17,685 

2548 67,395 25,675 93,070 8,826 26,476 35,302 

2553 73,220 28,475 101,695 15,254 45,763 61,017 

2558 79,888 31,955 111,843 25,298 75,894 101,192 

 
ทีม่า : มูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย 2552 

 
ตารางท่ี 1.6 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานบรกิารจ าแนกตามรายภาคและประเภทของ
สถานบรกิาร 
 

ประเภท/ภาค เหนือ ตะวนัออกเ
ฉียงเหนือ 

กลาง กรงุเทพฯ ใต้ รวม 

1. บา้นพกั/สถาน
สงเคราะห์คนชรา 

4 9 19 7 5 44 

 (31.88%) 

2. สถานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือด้านการ

ด ารงชีวิต 

2 - 3 1 - 6 

 (4.35%) 
 

6 



 

 

ประเภท/ภาค เหนือ ตะวนัออกเ
ฉียงเหนือ 

กลาง กรงุเทพฯ ใต้ รวม 

3. สถานดแูล 
ระยะยาวใน
โรงพยาบาล 

2 3 2 18 - 25 

 (18.12%) 

4. สถานบริบาล 
 

2 - 17 41 - 60 

 (43.48%) 

5. สถานดแูล 
ผูป่้วยระยะสุดท้าย 

- 1 1 1 - 3 

 (2.17%) 

รวม 
 

10 13 42 68 5 138 

 (7.25%) (9.42%) (30.43%) (49.28%) (3.62%) (100%) 

 
ที่มา : ศริพินัธุ์ สาสตัย์ และคณะ การศกึษาสถานดูแลผูป้่วยและผูสู้งอายุระยะยาวในประเทศ
ไทย, สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข และมูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมิูท่ี 1.3 แสดงสดัส่วนสถานให้บริการดูแลผูป้่วยและผูสู้งอายุระยะยาวในประเภทไทย 
โดยแบ่งตามประเภทของสถานดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ 
ทีม่า : มูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย 2552  
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2. ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองคก์ร 
  
     ห้างหุ้นส่วนจ ากดั AAA เป็นการก่อตัง้ธุรกจิจากการด าเนินการภายในครอบครวั แต่ยงั
ขาดการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธ ์และการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ปญัหาที่พบนัน้
หลงัจากการพจิารณาจากยอดจ านวนลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากดั AAA ที่ผ่านมาพบว่า ในปี 
2550 จนถงึปีปจัจุบนั ยอดของจ านวนลูกค้ายงัคงไม่มมีากเตบิโตไปอย่างที่ควร ซึ่งจากตาราง 
1.5 จะเหน็ไดว้า่ ความต้องการการดูแลผูสู้งอายุ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างผูดู้แล หรอืการเขา้มารบั
การดูแลจากสถานบรกิารกย็งัเป็นไปในทศิทางทีม่กีารเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
แผนภมิูท่ี 1.4 แสดงสดัส่วนเปรยีบเทยีบจ านวนผูสู้งอายุที่ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ จ าแนกตาม
การจา้งผูดู้แล และดูแลภายในสถานบรกิาร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543-2558 
ทีม่า : มูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย 2552   
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ตารางท่ี 1.7 ยอดการใหบ้รกิาร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA ปี 2551-2553 
 
ประเภทการ
ให้บริการ 

2551 2552 2553 

จ านวน
ลูกค้า 

ยอดขาย จ านวน
ลูกค้า 

ยอดขาย จ านวน
ลูกค้า 

ยอดขาย 

รบัเข้ามา
ดแูลภายใน
สถานท่ี
บริษทั 

9 คน 1,728,000 8 คน 1,536,000 8 คน 1,536,000 

จ้างไปดแูล
ตามบา้น 

30 คน 360,000 37 คน 444,000 40 คน 480,000 

แมบ่า้น 10 คน 120,000 8 คน 96,000 5 คน 60,000 

พ่ีเล้ียงเดก็ - - 3 คน 36,000 2 คน 24,000 

รวม 49 คน 2,208,000 56 คน 2,112,000 55 คน 2,100,000 

 
ทีม่า : แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี พ.ศ. 2551-2553 ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมิูท่ี 1.5 แสดงสดัส่วนประเภทการให้บรกิาร แบบการจ้างไปดูแล และการดูแลภายใน
สถานบรกิาร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA ปีพ.ศ. 2551-2553 
ทีม่า : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA 
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3. ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัองคก์ร 
 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั AAA มีการด าเนินธุรกจิโดยพยาบาลวชิาชพี มีการจดัท าธุรกิจใน
ลกัษณะของสถานดูแลผูสู้งอายุ สถานดูแลผูป้ว่ย ผูป้ว่ยระยะพกัฟ้ืน และ สถานพกัฟ้ืนผูสู้งอายุ 
ปจัจุบนัองค์กรประสบปญัหาเนื่องจากจ านวนของลูกค้ายงัมีทศิทางคงสภาพ ธุรกจิไม่มีการ
เตบิโตเท่าทีค่วร ถา้ปญัหาดงักล่าวไม่ไดร้บัการแกไ้ข อาจส่งผลกระทบทัง้ในระยะสัน้ และระยะ
ยาว ดงัต่อไปนี้ 
 ผลกระทบระยะสัน้ 
 เนื่องจากผูสู้งอายุมจี านวนที่เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง จ านวนของคู่แข่งทางธุรกจิจงึเพิม่
มากขึน้ตามมา ปญัหาเหล่านี้ส่งผลท าใหผ้ลประกอบการขององคก์รลดลง 
 ผลกระทบระยะยาว 
 จากปญัหาที่มีคู่แข่งในตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้โอกาสในการเพิ่มจ านวนลูกค้าของ
องคก์รลดลง องคก์รอาจสูญเสยีโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ ซึ่งปญัหาดงักล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อการเตบิโตอย่างยงัยนืขององคก์ร 
 
4. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
 1. เพื่อศกึษาปญัหาหรอืปจัจยัภายในและภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อจ านวนลูกคา้ที่เขา้ใช้
บรกิารดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ 
 2. เพื่อศกึษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมสถานบริการดูแลผู้ป่วยและ
ผูสู้งอายุ                                                                                                                                                                                                                                                             
 3. ศกึษาเพื่อก าหนดกลยุทธร์ะดบับรษิทั กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่และเพิม่
จ านวนลูกคา้ และผลประกอบการอย่างยัง่ยนื 
 
6. ค านิยามศพัท ์
 
 ผู้สูงอายุ หมายถงึ บุคคลที่มอีายุเกนิ 60 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไปทัง้ชายและหญิง โดยนับอายุ
ตามปฏทินิมาตรฐานสากลในการเป็นผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พา พกัอาศยัในสถานบรกิารดูแลระยะ
ยาวอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดอืนขึน้ไป 
 สถานบริการดูแลระยะยาว (institutional long-term care) หมายถึง สถานที่
ใหบ้รกิารทางเลอืกตามชวีติความเป็นอยู่ (life style) เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลของ
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ผูสู้งอายุและความตอ้งการของผูสู้งอายุตลอดกระบวนการสูงอายุ โดยมศีกัยภาพให้บรกิารดูแล
ผูสู้งอายุเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดอืนขึน้ไป โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดงันี้ 
 บ้านพกัคนชรา (residential home) หรอืชุมชนส าหรบัผูสู้งอายุที่ช่วยเหลอืตนเองได ้
หรอืชมุชนผูเ้กษยีณอายุ หมายถงึ สถานที่ส าหรบัให้บรกิารห้องพกัส าหรบัผูท้ี่ช่วยเหลอืตวัเอง
ได ้ผูอ้าศยัตอ้งสามารถเดนิเองได ้เดนิโดยใชไ้ม้เท้า หรอืไม้เท้าช่วยเดนิ หรอือุปกรณ์ช่วยเดนิ 
แต่ผูอ้าศยัไม่ไดต้อ้งการการดูแลจากพยาบาลวชิาชพีหรอืผูช้ว่ยดูแล ใหบ้รกิารช่วยเหลอืในด้าน
การดูแลส่วนบุคคล เชน่ การทานขา้ว การอาบน ้าแต่งตวั การขบัถ่าย เป็นตน้ 
 สถานท่ีให้ความช่วยเหลือในการด ารงชีวิต (assisted living setting) เป็นสถานที่
พกัอาศยัส าหรบัผูท้ี่มขี้อจ ากดัทางด้านร่างกายที่เกี่ยวขอ้งกบัอายุหรอืความพิการที่ต้องการ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนับางอย่าง ไม่สามารถพักอาศยัอยู่ที่บ้านได้อย่าง
ปลอดภยัแต่ตอ้งการอยู่อย่างอสิระมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้มบีรกิารการดูแลส่วนบุคคล และการ
ดูแลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพ ผูพ้กัอาศยัสามารถท ากจิกรรมต่างๆไดโ้ดยไม่ตอ้งมผีูค้่อยก ากบัดูแล
และไม่ตอ้งการการดูแลที่ต้องใชท้กัษะทางด้านการแพทย์หรอืการพยาบาล มหี้องรบัประทาน
อาหารรวมและมรีะบบขอความชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 
 สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล (long-term care hospital) หมายถงึ สถานที่ให้
การรกัษาพยาบาลทัว่ไป ทีใ่หบ้รกิารดูแลระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พาเป็นระยะเวลา
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดอืนขึน้ไป ซึ่งอาจเป็นโรงพยาบาลของรฐัหรอืโรงพยาบาลเอกชนก็
ได ้
 สถานบริบาล (Nursing home) หมายถงึ เป็นสถานที่ให้การดูแลระยะยาวส าหรบัผูท้ี่มี
อาการปว่ยไม่มากทีจ่ะตอ้งไปรบัการรกัษาอยู่ในโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถที่จะอยู่บ้านได้ และ
เป็นสถานทีใ่หบ้รกิารดูแลที่ต้องใชท้กัษะการพยาบาล 24 ชม. ต่อวนั หรอืให้บรกิารก ากบัดูแล
ในด้านการรบัประทานอาหาร การรบัประทานยา  และการช่วยเหลือด้านการปฎิบตัิกิจวตัร
ประจ าวนับางอย่างแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง หรือมีโรคเรื้อรงั มีความพิการทางด้าน
ร่างกาย หรอืทางดา้นการรบัรูด้า้นเชาวน์ปญัญา(สมองเสื่อม) หรอืพกิารทัง้สองอย่าง 
 สถานดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย (Hospice care) หมายถงึ สถานทีใ่หก้ารดูแลผูห้่วยก่อน
เสียชวีติ เพื่อช่วยในการดูแลลดอาการเจ็บปวด หรืออาการอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการให้ความสุข
สบาย และเปิดโอาสใหม้เีวลากบัครอบครวัและเพื่อนๆ เป้าหมายในการดูแลคอื ส่งเสรมิคุณภาพ
ชวีติใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได้ เพื่อช่วยให้ผูป้่วยไปอย่างสงบในวนัสุดท้ายของชวีติโดยไม่ใด้
การรกัษา 
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5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
    ระยะสัน้ 
   - ทราบถงึปญัหาหรอืปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อผลประกอบการ  
 ระยะกลาง 
   - เพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนัขององคก์ร อกีทัง้ขยายฐานลูกคา้ใหเ้พิม่มากขึน้จากเดมิ 
   - เพิม่ผลประกอบการ 
 ระยะยาว 
   - สรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ เพื่อท าใหลู้กคา้เกดิความเชื่อมัน่ และเป็นลูกค้า
ขององคก์รต่อไปในระยะยาว 
   - ธุรกจิมกีลยุทธท์ีส่รา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาวไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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บทท่ี 2 

กรอบแนวคิด ทฤษฏีและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
   ในการศกึษาเรื่องปญัหาการจดัการเชงิกลยุทธ ์และกลยุทธก์ารตลาดเพื่อพฒันาศกัยภาพ
และความได้เปรยีบในการแข่งขนัของธุรกจิสถานบริบาลผูสู้งอายุ ระยะพกัฟ้ืน และเจ็บป่วย
เรือ้รงั กรณศีกึษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA ผูศ้กึษาไดร้วบรวมแนวความคดิ ทฤษฏ ีและขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษา ดงันี้ 
 2.1 ทฤษฎแีละแนวคดิการศกึษาเชงิกลยุทธ ์
 2.2 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการการตลาด และกลยุทธก์ารตลาด 
 2.3 ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งและงานวจิยัอื่นๆ 
 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดการศึกษาเชิงกลยทุธ ์
         
      กระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ (Strategic Management Process) ซึ่งมสี่วนประกอบที่
ส าคญัดงัต่อไปนี้ (ณฎัฐพนัธ ์เขจรนัน้ทน์, 2552: 23)            
      1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น        
2 ระดบั คอื สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) และสภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Environment)องค์การ  โดยท าการวิเคราะห์จุ ดแข็ง (Strength),จุดอ่ อน 
(Weaknesses),โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรอืที่เรยีกว่า SWOT Analysis 
คอืวเิคราะหว์า่แต่ละปจัจยัมสี่วนใดสนบัสนุนหรอืขดัขวางการด าเนินงานขององคก์รอย่างไรบา้ง    
 2. การก าหนดทศิทางขององคก์าร (Set Organization Direction) น าขอ้มูลต่างๆทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะห์โอกาสและข้อจ ากดัมาท าการประมวลผลเพื่อใช้ก าหนดทิศทางขององค์กรใน
ลกัษณะของการก าหนดภารกจิและการตัง้เป้าหมาย (Mission and Goal Establishment) ของ
องคก์ร 
   3. การก าหนดกลยุทธ ์(Strategy Formulation) คอืการน าทศิทางขององค์กรที่ก าหนดไว้
อย่างกว้างๆมาพฒันา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในอนาคตขององค์การ โดยมีการ
ก าหนดกลยุทธใ์นระดบัต่างๆ ตัง้แต่กลยุทธร์ะดบัองคก์าร กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ และกลยุทธร์ะดบั 

  4. การน ากลยุทธ์ไปปฎิบตั ิ(Strategy Implementation) คอืการน ากลยุทธ์ที่ถูกก าหนด
ขึน้ไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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 5. การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) คอืการ
ติดตามและตรวจสอบ วเิคราะห์ปญัหา ก าหนดแนวทาง ปรับปรุง และพัฒนาให้กลยุทธ์ที่
ก าหนดอยู่เกดิความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่จรงิ  
 
SWOT Analysis 
 

 การวเิคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรบัองค์กร หรือ
โครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มศีกัยภาพจากปจัจยัเหล่านี้ต่อการ
ท างานขององคก์ร ดงันี้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2550: 93) 
 จุดแขง็ S (Strengths) เป็นผลมาจากปจัจยัภายใน เป็นขอ้ดทีี่เกดิจากสภาพแวดล้อม
ภายในบรษิทั  

       จดุอ่อน W (Weaknesses) เป็นผลมาจากปจัจยัภายใน เป็นปญัหาหรอืขอ้บกพร่องทีเ่กดิ
จากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบรษิทั 

                โอกาส O (Opportunities) เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบรษิัทเอื้อ
ประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานขององคก์ร โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงทีโ่อกาสนัน้เป็น
ผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน  

        อุปสรรค T (Threats) เกิดจากปจัจยัภายนอก เป็นขอ้จ ากดัที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งธุรกจิจ าเป็นตอ้งปรบักลยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรคตา่งๆ 
ทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดจ้รงิ 
       หลกัการส าคญัของ SWOT กค็อืการวเิคราะหโ์ดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คอื 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันัน้การวเิคราะห ์SWOT จงึเรยีกไดว้า่เป็นการ
วเิคราะหส์ภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง 
รู้จ ักสภาพแวดล้อม ชดัเจน และวิเคราะห์โอกาส -อุปสรรค การวิเคราะห์ปจัจัยต่าง ๆ ทัง้
ภายนอกและภายในองคก์ร ซึ่งจะชว่ยใหผู้บ้รหิารขององคก์รทราบถงึการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ที่
เกดิขึน้ภายนอกองคก์ร ทัง้สิง่ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้และแนวโน้มการ 
เปลีย่นแปลงในอนาคต รวมทัง้ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงเหล่านี้ทีม่ตี่อองคก์รธุรกจิ และจุด
แขง็ จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่าง ๆ ทีอ่งคก์รมอียู่ ซึ่งขอ้มูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อการก าหนดวสิยัทศัน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดบั
องคก์รทีเ่หมาะสมต่อไป 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงวธิกีารวเิคราะห ์SWOT 
ทีม่า : http://th.wikipedia.org/wiki 
 
 TOWS Matrix 
 มขี ัน้ตอนการด าเนินการทีส่ าคญั 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. การระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
การระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจ ากดัจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า 
ประสทิธผิลของการก าหนดกลยุทธ์ที่ใชเ้ทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึน้อยู่กบัความสามารถใน
การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั ที่ละเอยีดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวเิคราะห์ไม่
ละเอยีดหรอืมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลท าใหก้ารก าหนดกลยุทธท์ีอ่อกมาจะขาดความแหลมคม 
 2. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างจุดแขง็กบัโอกาส จุดแขง็กบัขอ้จ ากดั จุดอ่อนกบั
โอกาส และจุดอ่อนกบัขอ้จ ากดั ซึ่งผลของการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว 
ท าใหเ้กดิยุทธศ์าสตรห์รอืกลยุทธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 
 

http://th.wikipedia.org/wiki
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 กลยุทธ์เชิงรุกราน (SO Strategy) เป็นต าแหน่งหรอืสถานการณ์ที่เป็นเป้าหมายของ
องคก์ร โดยองคก์รจะใชจุ้ดแขง็และขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส  
 กลยทุธก์ารอนุรกัษ์ (WO Strategy) เป็นสถานการณ์ทีธุ่รกจิพยายามให้มจีุดอ่อนต ่าสุด 
และมีโอกาสสูงสุด ดงันัน้ธุรกจิที่มีจุดอ่อนในบางกรณีจะหาวธิีแก้ไข โดยใช้ขอ้ได้เปรยีบจาก
เทคโนโลยหีรอืบุคลากรภายนอกในการพฒันาองคก์ร 
 กลยุทธ์แข่งขนั (ST Strategy) เป็นสถานการณ์ที่ธุรกิจมีจุดแข่งและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก เป้าหมายของบรษิทัคอืพยายามให้มจีุดแขง็สูงสุด และอุปสรรคต ่าสุด 
ดงันัน้บรษิทัอาจใชจุ้ดแขง็ทางการเงนิ การบรหิานจดัการ เทคโนโลย ีเพื่อก าจดัอุปสรรค  
  กลยุทธ์ตัง้รบั (WT Strategy) เป็นสถานการณ์ที่ธุกจิมีจุดอ่อนและมอีุปสรรค โดยมี
เป้าหมายเพื่อสรา้งจุดแขง็และขจดัอุปสรรคใหล้ดลง โดยบรษิทัอาจใชว้ธิกีารร่วมลงทุน การลด
ค่าใชจ้่าย การเลกิผลติภณัฑท์ีไ่ม่ท าก าไร เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงทางเลอืก 4 ประการของ TOWS Matrix เพื่อก าหนดกลยุทธ ์
 

 จดุแขง็ S (Strengths)        จดุอ่อน W (Weaknesses) 

        โอกาส O (Opportunities)   1              SO 
กลยทุธก์ารรกุราน (Aggressive 
strategy) เป็นกลยุทธท์ีศ่กัยภาพ
สงูสุด คอื ใชจุ้ดแขง็ขององคก์ร 
สรา้งความไดเ้ปรยีบจากโอกาส 

  2             WO 
กลยทุธก์ารอนุรกัษ์ (conservative 
strategy) เช่น ใชก้ลยุทธก์ารสรา้งขอ้
ไดเ้ปรยีบจากโอกาส เพื่อเอาชนะจุดอ่อน 
ตลอดจนต้องแกป้ญัหาในส่วนทีเ่ป็น
จุดอ่อนดว้ย 

      อปุสรรค T (Threats)    3              ST 
กลยทุธก์ารแข่งขนั (Competitive 
strategy) เช่น การใชจุ้ดแขง็เพื่อ
เอาชนะหรอืหลกีเลีย่งอุปสรรค 

  4             WT 
กลยทุธก์ารตัง้รบั (Defensive 
strategy) เช่น การตดัทอน การเลกิ
ด าเนินงาน หรอืการลงทุน 

 
ทีม่า : ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 2550. กลยุทธก์ารตลาดและการบรหิารเชงิกลยุทธโ์ดยมุ่งทีต่ลาด 
      
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในอตุสาหกรรม  
 
     การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม โดยใช้The five forces modelของ 
Michael E. Porterในการส ารวจสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั โดยอธบิายถงึสภาพแวดล้อมใน
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การแข่งขนัในรูปแรงกดดนัพื้นฐานทางการแข่งขนั 5 ประการ ดงันี้ (ณัฎฐพนัธ์ เขจรนัน้ทน์, 
2552: 135) 
 1. การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ (Threat of new entrants to the market) หมายถงึผู้
เขา้มาใหม่ในอุตสาหกรรม ท าใหก้ าลงัการผลติในอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ และมคีวามต้องการส่วน
แบ่งตลาดและทรพัยากรในการผลติ ท าใหเ้กดิการคุกคามต่อสถานะและความมัน่คงของผูท้ี่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดมิ  

  2. การแข่งขนัระหว่างธุรกิจท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรม (Intensity of rivalry among 
competing firms) คอืการแข่งขนัในอุสาหกรรมที่เกดิขึน้ โดยมอีงค์การใดองค์การหนึ่งหรอื
หลายองค์การริเริ่มเปลี่ยนการด าเนินงานของตน เพื่อต้องการให้รับความได้เปรียบและ
ผลประโยชน์เหนือกวา่องคก์ารอื่นๆในอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกดิผลกระทบต่อองค์กานอื่นและ
อาจท าใหเ้กดิการตอบโต้ 
        3. อ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of the buyers) เกดิจากลูกค้าที่
เป็นบุคคลส าคญัต่อความอยู่รอดและเสถยีรภาพของธุรกจิทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยศกัยภาพ
ในการต่อรองของผูซ้ื้อมสี่วนในการผลกัดนัใหผู้ข้ายตอ้งปรบัราคาต ่าลง และพฒันาคุณภาพของ
สนิคา้และบรกิารใหด้ขี ึน้ 
        4. การคุกคามของสินค้าหรือบริการทดแทน (Treat of substitute products) การ
ทดแทนอาจเป็นเพยีงชัว่คราว หรอืการทดแทนโดยสมบูรณ์ ผลติภณัฑ์ทดแทนกนัจะท าให้เกดิ
ขอ้จ ากดัดา้นราคาของผลติภณัฑ ์ธุรกจิที่มกีารแข่งขนัที่ทดแทนกนัได้ต้องพยายามสร้างความ
แตกต่างทางการแขง่ขนั  
        5. อ านาจการต่อรองของผู้ขายวตัถดิุบ (Bargaining power of the firm’s 
suppliers) เกดิจากความสมัพนัธ์ระหว่างผูผ้ลติและผูข้ายวตัถุดบิ จะมผีลต่อประสทิธภิาพใน
การผลิตสินค้าหรอืบริการ เพราะคุณภาพและปริมาณของวตัถุดบิและความล้าช้าของการส่ง
มอบล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์การ การป้องกนัที่ดีที่สุดคือ การสร้างความสมัพนัธ์กบั
ผูข้ายหลายราย  
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Five Forces Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 แสดงการวเิคราะห ์Five Forces 
ทีม่า : www.siaminfobiz.com 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกองคก์าร 

 สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้ แต่เพื่อ
ความอยู่รอดของธุรกจิ ธุรกจิจงึตอ้งมกีารจดัการสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยการศกึษา
วเิคราะห์ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ โดยการศึกษาจะใช้ PEST 
Analysis มาวเิคราะห ์ซึ่งประกอบดว้ยปจัจยัดงัต่อไปนี้ (ณฎัฐพนัธ ์เขจรนัน้ทน์, 2552: 70-72)   
 กฎหมายและการเมือง (Political and Legal) องค์การธุรกจิจ าเป็นต้องให้ความสนใจ
ต่อการด าเนินงานทางการเมอืง เช่น เสถยีรภาพของรฐับาล นโยบายของประเทศ การพฒันา
ทางการเมอืง ที่มตี่ออุตสาหกรรม อกีทัง้ขอ้กฎหมายต่างๆ เช่น ภาษีอากร กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค เป็นตน้ เพื่อน ามาประกอบการวเิคราะหก์ าหนดกลยุทธ์       
    เศรษฐกิจ (Economic) ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิมแีรงผลกัดนัที่ส าคญัต่อการด าเนินงาน
ขององค์การธุรกิจ เนื่องจากปจัจัยทางเศรษฐกิจจะครอบคลุมหลายประเด็น เช่น รายได้
ประชาชาต ิอตัราเงนิเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ อตัราการจา้งงาน เป็นตน้ โดยผูบ้รหิารตอ้งสามารถน า

http://www.siaminfobiz.com/
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ขอ้มูลทางเศรษฐกจิมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อก่อใหเ้กดิโอกาสสูงสุดและลดอุปสรรค
ในการด าเนินงานขององคก์าร 
       สงัคมและวฒันธรรม (Social Culture) ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ท าให้องค์การต้องท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคม
วฒันธรรมทอ้งถิน่ วฒันธรรมย่อย รูปแบบการด าเนินชวีติทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลง
รูปแบบการด าเนินชวีติ อตัราการเพิ่มลดของจ านวนประชากร อายุเฉลี่ยของประชากร การ
เปลีย่นแปลงของรูปแบบครอบครวั รวมถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ซึ่งผูบ้รหิารจะตอ้งพจิารณาปจัจยั
เหล่านี้ เพื่อประกอบการประเมนิสภาพแวดลอ้มและใชป้ระกอบการพจิารณาก าหมดกลยุทธ์ได้
อย่างเหมาะสม 
    เทคโนโลยี (Technological) เทคโนโลยเีป็นปจัจยัส าคญัในการพฒันาศกัยภาพและการ
แขง่ขนัของธุรกจิ ความกา้วหน้าทางเทคโลโยก่อให้เกดินวตักรรม (Innovation) ใหม่ๆอยู่เสมอ 
ทัง้ในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิต ท าให้ผูบ้ริหารสามารถน ามาปรบัปรุงใช้
อย่างเหมาะสมกบัองคก์าร 
 
การวิเคราะหปั์จจยั 7 ประการของ McKinsey (Mckincy 7-S Framwork)  
 
     แบบจ าลอง 7S ของ Mckinsey's 7Ss ซึ่งพฒันาขึ้นโดยที่ปรึกษา McKinsey เพื่อ
ตอบสนองวตัถุประสงคส์ าคญั 3 ประการคอื (ณฎัฐพนัธ ์เขจรนัน้ทน์, 2552: 251) 
 1. ช่วยให้เกิดความเขา้ใจในความส าคญัของปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
องคก์าร 
 2. ชว่ยแสดงความสมัพนัธต์่างๆทีม่ตี่อกนั และการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ 
 3. ชว่ยใหเ้กดิประสทิธภิาพในการน ากลยุทธไ์ปปฎบิตัิ 
 แบบจ าลอง 7S อธบิายความสมัพนัธข์องปจัจยัทีช่ว่ยใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ในการ
ด าเนินงาน โดยแบบจ าลองมสี่วนประกอบ 7 ประการดงัต่อไปนี้ 
 1. กลยทุธข์ององคก์ร (Strategy) 
 เป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์กรที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะสถารการณ์ปจัจุบนัที่กลยุทธ์จะมคีวามส าคญัต่อการด าเนินงานเพื่อ
ความอยู่รอดของธุรกจิ ซึ่งวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนใหอ้งคก์รมขีดีความสามารถเหนือคู่แขง่ 
 2. โครงสร้างองคก์าร (Structure) 
 คอืโครงสรา้งทีไ่ดต้ัง้ข ึน้ตามกระบวนการ หรอืหน้าที่ของงานโดยมกีารรบับุคลากรให้เขา้
มาท างานร่วมกนัในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตัง้ไว้ หรือหมายถึง การจดัระบบ
ระเบียบให้กับบุคคล ตัง้แต่ 2-คนขึ้นไป-เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้-เนื่องจากองค์กรใน
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ปจัจุบนัมขีนาดใหญ่-การจดัองค์กรที่ดจีะมสี่วนช่วยให้เกดิความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน ลด
ความซ ้าซ้อนหรือขดัแย้งในหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรบัผดิชอบ มี
ความสะดวกในการตดิต่อประสานงาน ผูบ้รหิารสามารถตดัสนิใจในการบรหิารจดัการได้อย่าง
ถูกตอ้งและรวดเรว็  
 3. ระบบการปฏิบติังาน (System) 
 คอื ระเบยีบวธิ ีการบวนการ และขัน้ตอนการด าเนินงาน ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็ทางการและไม่
เป็นทางการขององค์การ เช่น ระบบการวางแผน ระบบในการสรรหาพนักงานและคดัเลือก
พนกังาน ระบบการจดัซื้อ ระบบการฝึกอบรม เป็นต้น โดยที่ระบบจะแสดงถงึประสทิธภิาพใน
การด าเนินงานและการประสานงานภายในองค์การ ซึ่งจะต้องเกี่ยวขอ้งและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกบักลยุทธข์ององคก์าร 
 4. บุคลากร (Staff) 
 คอื การด าเนินงานดา้นทรพัยากรมนุษย ์องคก์รจะประสบความส าเรจ็หรอืไม่ส่วนหนึ่งจะ
ขึน้อยู่กบัการจดัการทรพัยากรมนุษย ์การวางแผนทรพัยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการวเิคราะห์
ความต้องการทรพัยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกบับุคลากรนัน้ควรมีการ
วเิคราะหท์ีอ่ยู่บนพืน้ฐานของกลยุทธอ์งคก์ารทีเ่ป็นสิง่ก าหนดทศิทางทีอ่งคก์ารจะด าเนนิไปใหถ้งึ 
ซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนการก าหนดคุณลกัษณะ และการคดัเลอืกและจดัวางบุคลากรได้อย่าง
เหมาะสมยิง่ขึน้ 
 5. ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
 คือ ความสามารถและความช านาญเฉพาะขององค์การ ทกัษะในการปฏิบัติงานของ
ทรพัยากรบุคคลในองค์การ ทกัษะด้านงานอาชพี (Occupational Skills) เป็นทกัษะที่จะท าให้
บุคลากรสามารถปฎิบตังิานในต าแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่ และลกัษณะงานที่รบัผดิชอบเช่น 
ดา้นการเงนิ ดา้นบุคคล ซึ่งคงตอ้งอยู่บนพืน้ฐานการศกึษาหรอืไดร้บัการอบรมเพิม่เตมิ ปจัจุบนั
ธุรกจิก าลงักา้วเขา้สู่การแข่งขนัในสงัคมความรู้ ดงันัน้องค์การต้องมกีารพฒันาทกัษะที่จ าเป็น
ตอ้งการแขง่ขนัในอนาคต 
 6. รปูแบบการบริหารจดัการ (Style) 
 ลกัษณะการจดัการและการบรหิารงานของผูบ้รหิาร เช่น การตดิต่อสื่อสาร การตดัสนิใจ 
และการเป็นผูน้ า เป็นตน้ ตลอดจนลกัษณะของการด าเนินงานขององค์กร เช่น ความก้าวหน้า 
อนุรกัษ์นิยม หรือมุ่งท าก าไร เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมาจากการมีปฎิสมัพนัธ์และวฒันธรรมของ
องคก์าร  
 7. ค่านิยมร่วม (Shared values) 
 คอื เป้าหมายสูงสุดทีเ่ป็นปรชัญาหรอืความเชือ่พืน้ฐานของสมาชกิในองคก์าร โดยค่านิยม
ร่วมจะเป็นหลกัพืน้ฐานหรอืจุดเริม่ตน้ของแต่ละระบบโครงการ ความเชือ่ ค่านิยมทีส่รา้งรากฐาน
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ทางปรชัญาเพื่อทศิทางขององคก์ร โดยทัว่ไปแล้วความเชื่อจะสะท้อนให้เหน็ถงึบุคลกิภาพและ
เป้าหมายของผูก้่อตัง้หรอืผูบ้รหิารระดบัสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านัน้จะก าหนดบรรทดัฐาน เป็น
พฤตกิรรมประจ าวนัขึน้มาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรบัทัว่ทัง้องค์กร
และบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านัน้แลว้องคก์รกจ็ะมวีฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็                                    
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.3 แสดงการวเิคราะห ์Mckincy 7-S Frameworks 
ทีม่า : ผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์ยาวมาลย ์หอธรรมรตัน์.  2543.  ทฤษฎอีงคก์าร 
 
การก าหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation) 
 
 องคก์ารทางธุรกจิจ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนเชงิกลยุทธ ์และการวางแผนกลยุทธม์ ี3 ระดบั
คอื 

- กลยุทธร์ะดบัองคก์าร (Corporate Strategy) 

- กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business strategy) 

- กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(Formulation Strategy) 
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กลยทุธร์ะดบัองคก์าร (Corporate Strategy)  
 
  เป็นกลยุทธท์ีพ่จิารณาถงึภาพรวมของธุรกจิ ตลอดจนแนวโน้มการด าเนินงานในอนาคต 
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์การต้องการว่าควรขยายตวั ตดัทอน หรอืด าเนินการในรูปแบบเดิม
หรอืไม่ ซึ่งโดยทัว่ไปกลยุทธ์ระดบัองคก์ารแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงัต่อไปนี้   
 1.กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ผูบ้รหิารใช้พจิาราณา
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างดา้นการเจรญิเตบิโต เชน่ การเพิม่ยอดขาย การลดตน้ทุน และการ
เพิม่ก าไร เป็นตน้ โดยกลยุทธก์ารเตบิโตมอียู่ 2 ลกัษณะดงันี้ 
    1.1 กลยุทธ์การเจริญเติบโตท่ีมุ่งด้านความช านาญ (Concentration Growth 
Strategy) องค์การจะให้ความส าคญักบัการด าเนินงานที่ตนมคีวามช านาญในแต่ละะธุรกิจ 
เพื่อใหเ้กดิความเป็นเลศิในดา้นนัน้ๆ โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลยุทธด์งัต่อไปนี้ 
            - กลยทุธก์ารเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) คอื เป็น
การขยายกจิการในอุตสาหกรรมเดมิ โดยขยายสู่ตลาดใหม่ด้วยผลติภณัฑ์เดม การขยายสาขา
ไปยงัพืน้ทีอ่ ื่น 
           - กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวด่ิง (Vertical Growth Strategy) คอื เป็นการ
ขยายธุรกจิไปสู่การจดัหาวตัถุดบิเองที่เรยีกว่า (Backward Integration Strategy) หรือการ
ขยายธุรกจิไปสู่การจดัจ าหน่ายผลติภณัฑข์ององคก์ารแก่ลูกคา้ทีเ่รยีกว่า กลยุทธ์การร่วมธุรกจิ
ไปขา้งหลงั (Forward Integration Strategy)  
       1.2 กลยทุธ์การเจริญเติบโตท่ีมุ่งด้านการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth 
Strategy) เป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตของบริษัทซึ่งมีการขยายการด าเนินงานไปยัง
อุตสาหกรรมที่มคีวามแตกต่างจากเดมิ (Coulter. 2002: 260) หรอืเป็นการขยายไปสู่สาย
ผลติภณัฑอ์ื่นในอุตสาหกรรมอื่น (Wheelen and Hunger. 2002:139) กลยุทธน์ี้ประกอบดว้ยกล
ยุทธท์ีส่ าคญั 2 ประการ คอื 
           - กลยุทธ์การกระจายธุรกิจจากศูนย์กลาง (Concentric diversification 
strategy) คอื การผลติสนิค้าใหม่(New product) เพื่อน าไปขายในตลาดที่เกี่ยวขอ้งกบัตลาด
เดมิ (Same market) โดยใชเ้ทคโนโลยเีดมิ (Same technology) ที่เกี่ยวขอ้งกบัสายผลติภณัฑ์
ที่มีอยู่เดิม เมื่อธุรกิจมีต าแหน่งการแข่งขนัที่แขง็แกร่ง แต่มีแรงดึงดูดใจในอุตสาหกรรมต ่า 
(Wheelen and Hunger. 2002:142) หรอืเป็นการกระจายธุรกจิไปสู่อุตสาหกรรมอื่นที่มคีวาม
แตกต่างจากเดมิ แต่มลีกัษณะบางประการที่เกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัวธิีการด าเนินงานในปจัจุบนั
ขององคก์าร (Coulter. 2002 : 260) 
           - กลยุทธ์การกระจายท่ีแตกต่างไปจากเดิม (Conglomerate diversification 
Strategy) เป็นการขยายธุรกจิไปสู่ธุรกจิอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกบัผลิตภณัฑ์ในธุรกิจเดิม 
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องคก์ารทีเ่ลอืกใชธุ้รกจินี้เนื่องจากธุรกจิเดมิมแีนวโน้มของการเจรญิเตบิโตลดลงจงึต้องมองหา
ธุรกจิอื่นทีม่โีอกาสเจรญิเตบิโตไดม้ากกวา่ หรอืองคก์ารทีม่ยีอดขายตามฤดูกาลจงึต้องหาธุรกจิ
ทีส่รา้งยอดขายตามฤดูกาลใหส้อดคลอ้งกบัผลติภณัฑเ์ดมิ 
  2. กลยทุธก์ารรกัษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) เป็นกลยุทธ์หลกัซึ่งเกี่ยวกบัการ
รกัษาสภาพเดิมในปจัจุบนัโดยการเสนอสนิค้าหรือบรกิารเดิม (Same product) ต่อไปเพื่อ
ใหบ้รกิารในตลาดเดมิ (Same market) หรอืเป็นกลยุทธซ์ึ่งองคก์ารใชเ้พื่อรกัษาขนาดและระดบั
การด าเนินการของธุรกจิในปจัจุบนั (Coulter. 2002 : 271) หรอืเป็นกลยุทธ์ซึ่งบรษิทัยงัด าเนิน
กจิกรรมการด าเนินงานในปจัจุบนัโดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลง (Wheelen and Hunger. 2002 : 
138) กลยุทธน์ี้จะไม่ใชว้ธิกีารขยายตวั ลดหรอืเลกิกจิการ แต่จะเสนอะสนิค้าหรอืบรกิารเดมิใน
ตลาดเดิม และหน้าที่เดิมในช่วงหนึ่ง เพื่อรักษาสภาพเดิมโดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย      
กลยุทธก์ารรกัษาเสถยีรภาพแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ ์ดงันี้ 
        2.1 กลยุทธ์การยบัยัง้หรือการด าเนินการด้วยความระวดัระวงั (Pause or 
Proceed with Caution Strategy) ภายหลงัจากที่องค์การได้ใชก้ลยุทธ์การเจรญิเตบิโตโดย
การเพิม่หน่อยธุรกจิ ท าใหอ้งคก์ารอาจขาดทรพัยากรหรอืเกดิการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มที่
มผีลต่อการด าเนินงานขององค์การ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐับาล การ
เปลีย่นแปลงกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั สภาพเศรษฐกจิตกต ่า หรอืการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรม
ผูบ้ริโภค ดงันัน้องค์การจงึควรใชก้ลยุทธ์การยบัยัง้การเจรญิเตบิโตหรอืการด าเนินการอย่าง
ระมดัระวงั 
        2.2 กลยทุธ์การไม่เปล่ียนแปลง (No Change Strategy) เป็นการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์เดมิ เนื่องจากกลยุทธ์เดมิที่วางแผนไวป้ระสบความส าเรจ็ด้วยดแีละสภาพแวดล้อมของ
องคก์ารไม่เปลีย่นแปลง องคก์ารอาจปรบัเป้าหมายขององคก์ารตามอตัราเงนิเฟ้อเท่านัน้ 
         2.3 กลยทุธก์ารท าก าไร (Profit Strategy) เป็นกลยุทธท์ีอ่งคก์ารพยายามลดค่าใชจ้่าย
ต่างๆ เชน่ ค่าบ ารุงรกัษา ค่าโฆษณา ค่าใชจ้่ายในการบรกิารลูกคา้ และค่าใชจ้่ายในการท าวจิยั
และพฒันา เป็นตน้ การพยายามลดค่าใชจ้่ายต่างๆลง ส่งผลให้ก าไรขององค์การสูงขึน้ เงนิปนั
ผลของผูถ้อืหุน้สูงขึน้ในระยะสัน้ แต่การเตบิโตในระยะยาวจะหยุดชะงกั 
      3. กลยุทธ์การตดัทอน (Retrenchment Strategy) เป็นทางออกในการแก้ปญัหาของ
องค์กรที่ไม่ประสบผลส าเรจ็ หรอืส าหรบัธุรกจิที่เขา้สู่ช่วงตกต ่าของวงจรชวีติ กลยุทธ์การตดั
ทอนจงึเป็นทางเลอืกสุดทา้ยขององคก์าร ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธด์งันี้ 
       3.1 กลยทุธก์ารฟ้ืนฟ ู(Turnaround Strategy) เป็นกลยุทธท์ีมุ่่งปรบัการด าเนินงานให้
กลบัสู่สภาพปกต ิโดยการแกป้ญัหาตอ้งพยายามลดค่าใชจ้่ายต่างๆลง กลยุทธก์ารฟ้ืนฟูสามารถ
ท าไดโ้ดยการพยายามลดค่าใชจ้่ายต่างๆใหน้้อยลง และท าการปรบัโครงสร้างองค์การ โดยการ
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ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานในระยะยาว กลยุทธ์นี้ เหมาะกับองค์การที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมทีม่คีวามดงึดูดสูง 
    3.2 กลยทุธก์ารเกบ็เก่ียวผลประโยชน์ (Harvest Strategy) เป็นกลยุทธ์ซึ่งเกี่ยวขอ้ง
กบัการลดคา้ใชจ้่ายใหต้ ่าทีสุ่ด และพยายามท าก าไรในระยะสัน้ให้สูงที่สุด เพื่อวางแผนการขาย
หรอืเลกิด าเนินงานในระยะยาวเมื่อองค์การเขา้สู่ข ัน้ตกต ่าของวงจรผลติภณัฑ์ ผูบ้รหิารอาจใช้
ค่าใชจ้่ายน้อยลงและพยายามใหไ้ดเ้งนิสดกลบัคนืมาในระยะสัน้ในขณะเดยีวกนักม็กีารวางแผน
ทีจ่ะขายหรอืเลกิด าเนินการในระยะยาว กลยุทธ์นี้ผูบ้รหิารอาจเพิม่ราคาเพื่อให้เกดิก าไรสูงสุด 
ในขณะเดยีวกนัจะลดการโฆษณาค่าใชจ้่ายทางการตลาดเพื่อลดตน้ทุน 
        3.3 กลยุทธ์การไม่ลงทุน (Divestiture Strategy) เป็นการแก้ปญัหาขององค์การที่มี
ธุรกจิทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัองค์การโดยรวม หรอืธุรกจิมคีวามอ่อนแกหรอืมทีรพัยากรไม่เพยีงพอ 
จงึถอนการลงทุนจากการร่วมลงทุนกบัธุรกจิอื่นหรอืขายธุรกจินัน้ทิง้ไป 
      3.4 กลยทุธ์การล้มละลายหรือเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy) 
กลยุทธน์ี้เป็นวธิสีุดทา้ยขององคก์ารทีป่ระสบความลม้เหลวในการด าเนินงาน และเหมาะสมกบั
องคก์ารทีอ่ยู่ในต าแหน่งทางการแขง่ขนัทีอ่่อนแอและอยู่ในอุตสาหกรรมทีไ่ม่มคีวามดงึดูด   
 
กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business strategy) 
 
     กลยุทธร์ะดบัธุรกจิหรอื กลยุทธก์ารแขง่ขนั (Competitive Strategy) ใชใ้นการด าเนินงาน
ทีมุ่่งปรบัปรุงฐานะการแขง่ขนัของผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารของแต่ละองคก์ารภายในอุตสาหกรรม
หรอืส่วนของการตลาดทีอ่งคก์ารมสี่วนร่วมอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลยุทธต์่างๆดงันี้ 
      1. กลยุทธ์เป็นผู้น าทางด้านต้นทุนต ่า (Cost Leadership Strategy) เป็นกลยุทธ์การ
แขง่ขนัขององคก์รทีม่ตีลาดเป้าหมายกวา้งโดยการสรา้งประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ในขณะ
ทีค่วบคุมตน้ทุนต ่าสุด ท าใหอ้งคก์ารมกี าไรสูงขึน้ และสามารถอยู่รอดในสถานการณ์การแขง่ขนั
ทีรุ่นแรงได้ การมตี้นทุนต ่าจะเป็นการกดีกนัการเขา้สู่อุตสาหกรรมของผูเ้ขา้ตลาดรายใหม่อกี
ทางหนึ่ง  
      2. กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เป็นกลยุทธก์ารแข่งขนั
ขององค์การที่มุ่งตลาดเป้าหมายกว้างโดยการสร้างมูลค่าต่างๆให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง เช่น
คุณภาพตราสนิค้า หรือบรกิาร เป็นต้น การมคีวามแตกต่างที่โดดเด่นจะสร้างความภักดขีอง
ลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑ ์ซึ่งจะลดความไวต่อราคาของลูกค้าลง สามารถสร้างผลก าไรที่สูงให้แก่
องค์การ และป้องกนัการเขา้สู่อุตสาหกรรมของผูเ้ขา้มารายใหม่ได้ เนื่องจากผูเ้ขา้มารายใหม่
ตอ้งใชต้น้ทุนสูงในการท าวจิยัและพฒันาผลติภณัฑท์ีด่กีวา่ 
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    3. การมุ่งท่ีความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) เป็นการมุ่งที่ความ
ตอ้งการของลูกคา้ในตลาดย่อยทีม่คีวามแตกต่างจากตลาดรวม การสร้างผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
ทีม่คีวามแตกต่างทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเฉพาะได้ จะเป็นการสร้างความ
ภกัดใีนตราผลติภณัฑข์องลูกคา้ในตลาดย่อย และจะสามารถสร้างผลก าไรสูงให้แก่องค์การทัง้
ในระยะสัน้และระยะยาว เนื่องจากองคก์ารจะไดร้บัความเชือ่ถอืจากลูกคา้ 
      4. การมุ่งเน้นต้นทุนต า่ (Focus Cost Leadership Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความ
ไดเ้ปรยีบ ความเชีย่วชาญในบางเรื่อง หรอืบางตลาด และเป็นการสรา้งคุณค่าดว้ยตน้ทุนทีต่ ่า 
 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) 
 
      กลยุทธร์ะดบัหน้าทีถู่กก าหนดโดยผูจ้ดัการในแต่ละหน้าทีท่างธุรกจิ ซึ่งสามารถจ าแนกได้
เป็น 6 ประเภทดงันี้ การจดัหาวตัถุดบิ เทคโนโลยกีารผลติ การตลาด การเงนิ และการบรหิาร
ทรพัยากรณ์มนุษย์ (กิ่งพร ทองใบ,2549) โดยมุ่งที่การใช้ทรพัยากรของหน่อยงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนมคีวามสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นระดบัองคก์ารและระดบัธุรกจิ 
 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการตลาด และกลยทุธก์ารตลาด 
 
  กลยทุธก์ารตลาดเป้าหมาย : STP Marketing 
     กลยุทธก์ารตลาดเป้าหมาย (Targeting marketing) คอื การน าเสนอะผลคิภณัฑ์และส่วน
ประสมการตลาดที่แตกต่างกนั เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีลกัษณะและความ
ตอ้งการที่แตกต่างกนั ในการน าเสนอส่วนประสมทางการตลาดนัน้จ าเป็นต้องเริม่ต้นด้วยการ
แบ่งส่วนตลาด โดยอศยัปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัผูบ้รโิภค จากนัน้จงึก าหมดตลาดเป้าหมาย และ
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดเป้าหมาย ซึ่งสามารถ
อธบิายไดใ้นรูปของ STP Marketing ดงันี้     
      S หมายถึง การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นตลาดย่อย 
(Submarket) หรอืส่วนตลาด (Market Segment) ตามลกัษณะความต้องการ ลกัษณะเฉพาะ
อย่างยิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนั เพื่อเลอืกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหนึ่ง หรอืหลายส่วนตลาด หรอืทัง้หมด
เป็นตลาดเป้าหมาย และน าเสนอผลติภณัฑ์ และส่วนประสมการตลาดในตลาดเป้าหมายนัน้
อย่างเหมาะสม               
     หลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค  
   - ปัจจยัด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Factors) เป็นการแบ่งส่วนตลาดออกตาม
สถานทีท่ีแ่ตกต่างกนั เชน่ ประเทศ จงัหวดั อ าเภอ ทอ้งถิน่ หรอืหมู่บา้น  
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   - ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์(Demographic Factors) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดย
ใชป้จัจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ วฎัจกัรชวีติครอบครวั รายได้ การศกึษา 
อาชพี ศาสนา ขนาดของครอบครวั เป็นตน้ 
   - ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychographic Factors) เป็นการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่ม
ทีแ่ตกต่างกนั โดยถอืเกณฑด์า้นชัน้สงัคม ค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชวีติ และบุคลกิภาพ 
   - ปัจจยัด้านพฤติกรรมศาสตร ์(Behavioral Factors) โดยพจิารณาปจัจยัที่ส าคญั 
ไดแ้ก่ โอกาสในการซื้อ การแสวงหาผลประโยชน์ สถานะของผูใ้ช ้อตัราการใช ้และสภาพความ
ภกัดตี่อตราสนิคา้ 
      T หมายถึง การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) ขัน้ตอนนี้จะเกดิขึน้หลงัจากการ
ท าการแบ่งส่วนตลาด และทราบโอกาสทางการตลาดที่จะเกดิขึน้ในแต่ละส่วน โดยเป็นการเลอืก
ส่วนตลาดใดส่วนตลาดหนึ่ง หรือหลายตลาด เพื่อเป็นเป้าหมายส าหรบัการใช้ส่วนประสม
การตลาดในส่วนทีเ่ลอืกทีจ่ะเขา้ไปด าเนินกจิกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของส่วนตลาดนัน้ๆ    
      P หมายถึง การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) เป็นการสร้างความ
แตกต่าง ซึ่งเป็นการวางแนวคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร เพื่อใหม้ตี าแหน่งทางการแข่งขนั
ทีแ่ตกต่าง และมคีุณค่าแก่ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย ท าใหจ้ดจ าตราสนิคา้นัน้ได ้
 การตลาดบริการ 
 ความหมายของการบริการ 
      การบรกิาร คอื กจิกรรมหรอืผลประโยชน์ใดๆทีบุ่คคลหนึ่งสามารถเสนอให้อกีบุคคลหนึ่ง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจจบัต้องได้และไม่ท าให้เกิดความเป็นเจ้าของใดๆทัง้สิ้น การผลิตบริการนี้
อาจจะเกีย่วขอ้งหรอืไม่เกีย่วกบัการผลติสนิคา้กไ็ด ้(Kotler and Bloom.1984 : 147)  
 การจ าแนกประเภทของผลิตภณัฑต์ามองคป์ระกอบของส่ิงท่ีน าเสนอให้กบัลูกค้า 

 1. สนิค้าที่จบัต้องได้อย่างแท้จรงิ (A Pure Tangible Good) สิง่ที่น าเสนอให้กบัลูกค้า
ประเภทนี้ ประกอบด้วยสิง่ที่เป็น "สินค้าที่จบัต้องได้ (A Tangible good)” ล้วนๆ ไม่มสีิง่ที่
เรยีกวา่ "บรกิาร" เป็นองคป์ระกอบอยู่ดว้ยเลย เชน่ สบู่ ยาสฟีนั น ้าหอม เป็นตน้  
     2. สิง่ที่มสีนิค้าและบรกิารในสดัส่วนที่เท่าๆกนั (A Hybrid) สิง่ที่น าเสนอให้กบัลูกค้าที่มี
องค์ประกอบของตวัสินค้าและบริการในสดัส่วนที่มากเท่าๆกันโดยประมาณ เช่น การท่าน
อาหารในรา้นอาหาร เป็นตน้ 
 3. สนิคา้ทีม่บีรกิารรวมอยู่ดว้ย (A Tangible Good with Accompanying Services) สิง่ที่
น าเสนอใหลู้กคา้ประเภทนี้ นอกจากจะประกอบดว้ยตวัสนิคา้ทีจ่บัตอ้งไดแ้ลว้นัน้ ยงัประกอบไป
ดว้ย “บรกิาร” เพื่อเพิม่ความสนใจในตวัสนิคา้ใหม้ากขึน้ในสายตาของผูบ้รโิภค ซึง่โดยทัว่ไปจะ
เกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีก่า้วหน้า เชน่ คอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื รถยนต ์เป็นตน้ 
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 4. บริการหลกัที่ประกอบไปด้วยสินค้าและบริการเสริม (A Major Service with 
Accompany Minor Goods and Services) คอื โดยทัว่ไปมกัจะมบีรกิารเป็นองค์ประกอบ หลกั 
และมสีนิคา้และบรกิารอย่างอื่นๆเสรมิ เช่น รถโดยสาร สายการบนิ การเดนิทางกบับรษิทัทวัร ์
เป็นตน้ 
 5. บรกิารอย่างแท้จรงิ (A Pure Service) คอื สิง่ที่น าเสนอให้กบัลูกค้าที่มบีรกิารเป็น
องคป์ระกอบเพยีงอย่างเดยีว เชน่ การถอนฝนั การตรวจร่างกาย เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 2.2 แสดงขอ้แตกต่างระหวา่ง"สนิคา้" และ "บรกิาร" 
 

สินค้า (Physical Goods) 
 

บริการ (Services) 

1. สามารถจบัตอ้งได ้(Tangible) 1. ไมส่ามารถจบัตอ้งได ้(Intangible) 
 

2. มคีุณภาพคอ่นขา้งคงที ่(Homogeneous) 2. มคีุณภาพไมค่อ่ยคงที ่(Heterogeneous) 
 

3. การผลติและการจ าแนกจ่ายมกัจะแยกต่างหาก
จากการบรโิภค 

3. การผลติและการจ าแนกแจกจ่าย และการ
บรโิภคมกัจะเกดิขึน้พรอ้มๆกนั 
 

4. เป็นสิง่ของ (A Thing) 4. เป็นกจิกรรมหรอืกระบวนการ  
 

5. มลูคา่หลกัของผลติภณัฑเ์กดิจากการผลติใน
โรงงาน 

5. มลูคา่หลกัของผลติภณัฑเ์กดิจากการปฎิ
สมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ ือ้และผูใ้หบ้รกิาร 

6. โดยปกตลิกูคา้จะไมม่สีว่นร่วมในกระบวนการ
ผลติ 

6. ลกูคา้ถอืเป็นสว่นส าคญัในกระบวกการผลติ 

7. สนิคา้สามารถเกบ็ในสต๊อกได้ 
 

7. บรกิารไมส่ามารถเกบ็ในสต๊อกได้ 

8. มกีารโอนกรรมสทิธิค์วามเป็นเจา้ของ 
 

8. ไมม่กีารโอนกรรมสทิธิค์วามเป็นเจา้ของ 

 
ทีม่า : Christian Gronroos (1990). Service Management and Marketing: Management the 
Moments of Truth in Service Competition : 28) 
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 ระบบของการตลาดบริการ (Services Marketing System)   
 การบรกิารในรูปของกระบวนการ 
 ปจัจยัการผลติในกระบวนการของการบรกิารสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
   1. กระบวนการเกี่ยวกบัคน (People Processing) คือ การที่ลูกค้าเป็นผู้รบับริการ
โดยตรงดว้ยตนเอง เชน่ การท าฟนั เป็นตน้ 
   2. กระบวนการเกี่ยวกบัสิง่ที่เราเป็นเจ้า (Possession Processing) คอื การที่ลูกค้า
ขอใหห้น่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ใหบ้รกิารบางอย่างแก่วตัุหรอืสิง่ของที่ เขาเป็นเจ้าของ เช่น การน า
รถเขา้ศนูยบ์รกิาร เป็นตน้ 
   3. กระบวนการเกี่ยวกบัขอ้มูล (Information Processing) คอื ข่าวสารขอ้มูลที่ลูกค้า
ไดร้บัผา่นสมองของบุคคลหรอืกระบวนการทางคอมพวิเตอร์ 
 ระบบการตลาดบรกิาร 
   1. ระบบปฎบิตักิารบรกิาร (Service Operation System) ประกอบดว้ย 
   1.1 องคป์ระกอบหลกัทางเทคนิค (Technical Core) เป็นส่วนที่อยู่หลงัเวท ีซึ่งลูกค้า
ไม่สามารถมองเหน็ได ้หรอือาจไม่รูว้า่มสี่วนนัน้อยู่จรงิ 
   1.2 เจ้าหน้าที่ให้บรกิารลูกค้า (Service People) เป็นส่วนที่อยู่หน้าเวที ซึ่งลูกค้า
สามารถมองเหน็ได ้
   1.3 สถานที่ให้บรกิาร และอุปกรณ์สนับสนุนการให้บรกิาร (Service Facilities and 
Equipment) เป็นส่วนหน้าเวททีีลู่กคา้สามารถมองเหน็ไดเ้ชน่กนั 
   2. ระบบการน าเสนอบรกิาร (ส่งมอบบรกิาร) (Service Delivery System) เป็นส่วนที่
เกี่วกบัการที่หน่วยงานที่ให้บริการจะต้องก าหนดว่าจะให้บริการลูกค้าที่ไหน เมื่อไหร่ และ
อย่างไร 
   3. การตดิต่อสื่อสาร (Other Contact Points) ไดแ้ก่ การวจิยัการตลาด การโฆษณา การ
ตดิต่อทางจดหมาย การสื่อสารแบบปากต่อปาก การขายทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ตรยักรรมการตลาดบริการ (The Services Marketing Triangle) 
 การทีบ่รกิารจะเอาชนะคู่แขง่ขนั และรกัษาความเป็นเลศิในการบรกิารทีป่ระทบัใจลูกคา้ได้
นัน้ จะตอ้งอาศยักจิกรรมดา้นการตลาดทีส่ าคญั 3 ประการ คอื  
 การตลาดภายนอก (External Marketing) 
 การตลาดภายนอก หมายถงึ กจิกรรมทางด้านการตลาดที่กจิการธุรกจิโดยทัว่ไปกระท า
กบัลูกคา้ภายนอกกจิกรรมซึ่งโดยทัว่ไปเกีย่วขอ้งกบัการจดัเตรยีมส่วนประสมทางการตลาด อนั
ประกอบไปด้วยการพฒันาและน าเสนอผลติภณัฑ์ การก าหนดราคา การจดัจ าหน่าย และการ
สื่อสารการตลาดบรกิารใหก้บัลูกคา้ ส าหรบักจิการบรกิารทุกๆสิง่ที่ลูกค้าสามารถสงัเกตุเหน็ได้ 
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นัน้ลว้นแต่ท าหน้าที่ในการสื่อสารกบัลูกค้าทัง้สิ้น กล่าวอกีนัยหนึ่งการตลาดภายนอกเป็นการ 
"ใหส้ญัญา" กบัลูกคา้นัน้เอง  
 การตลาดภายใน (Internal Marketing) 
 การตลาดภายใน หมายถงึ กจิกรรมทางด้านการตลาดต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการฝึกอบรม
สร้างขวญัและก าลงัใจ และกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทให้บริการที่มีคุณภาพดีแก่ลูกค้า 
เนื่องจากการตลาดภายในเป็นกจิกรรมทีมุ่่งเน้นในการสรา้งจติส านึกในการบรกิาร ดงันัน้เราอาจ
กล่าวไดว้า่การตลาดภายในเป็นการ "ท าให้พนักงานบรกิารปฎิบตังิานตามที่ได้ให้สญัญาไวไ้ด้
นัน้เอง 
 การตลาดปฎิสมัพนัธ ์(Interactive Marketing) 
 การตลาดปฎิสัมพันธ์ จัดว่าเป็นกิจกรรมด้านการตลาดที่มีความส าคัญมาที่สุดใน
ความรู้สึกของลูกค้า เนื่องจากเป็นกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวขอ้งกบับุคลากรของบริษทัหรือ
ตวัแทนของบรษิทัในการให้บรกิารแก่ลูกค้า ซึ่งการให้บรกิารดงักล่าวจะเกดิขึน้ในช่วงเวลาซึ่ง
พนักงานบริษัท(หรือตัวแทน) กบัลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กัน ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวนี้อาจเป็นปฎิ
สมัพนัธโ์ดยตรงหรอืทางออ้มกไ็ด ้ตามปกตลิูกค้าจะท าการประเมนิคุณภาพของการบรกิารทุก
ครัง้ว่าบริการที่เขาได้รับเป็นไปตามที่ส ัญญาไว้หรือไม่ดังนัน้นักการตลาดจึงมักจะเรียก
การตลาดจงึมกัจะเรยีกการตลาดปฏสิมัพนัธว์า่เป็ฯ "การรกัษาสญัญา" 
 
ส่วนผสมการตลาดบริการ 7P’s  
 
 การตลาดเป็นการศกึษาความความต้องการของลูกค้าและน าเสนอผลติภณัฑ์โดยการใช้
เครื่องมอืการตลาดต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า กลยุทธ์
การตลาดเป็นวธิกีารใชเ้ครื่องมอืการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ประกอบดว้ย 
 1. ผลิตภณัฑบ์ริการ (Product)  
 ผลติภัณฑ์มิได้เป็นเพียงแค่กลุ่มของสิง่ที่จบัต้องได้ ความจรงิแล้วสิ่งที่น าเสนอทางการ
ตลาด ประกอบดว้ยส่วนผสมผสานของทัง้สนิค้าที่จบัต้องได้และบรกิาร โดยการผสมผสานนัน้ 
เริ่มตัง้แต่ สินค้าที่จ ับต้องได้เพียงอย่างเดียว จนถงึบริการเพียงอย่างเดียว แต่ละสินค้าหรือ
บรกิารทีเ่สนอใหลู้กคา้นัน้ แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คอื แก่นแทข้องผลติภณัฑ ์ประกอบด้วยแก่นแท้
ของผลประโยชน์ทีช่่วยแก้ปญัหา ซึ่งผูบ้รโิภคมองหาเมื่อเขาซื้อผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ที่แท้จรงิ
ซึ่งอยู่รอบแก่นแทข้องผลติภณัฑ ์รวมทัง้ ระดบัคุณภาพ รูปลกัษณ์ การออกแบบ ตราผลติภณัฑ ์
และการบรรจุภณัฑ ์ส่วนควบผลติภณัฑ ์หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีแ่ทจ้รงิรวมกบับรกิารทัง้ปวง และ
ประโยชน์ทีเ่สนอร่วมกบัผลติภณัฑน์ัน้ 
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 ในดา้นการบรกิารความพงึพอใจของลูกคา้จะเกดิขึน้เมื่อไดร้บัการบรกิารทีม่คีุณภาพ และ
ระดบัการให้บรกิารตรงตามความต้องการ ความเอาใจใส่ขององค์การบรกิารในการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ด้วยความสนใจในรายละเอยีดของสิง่ที่ลูกค้าต้องการใชใ้นชวีติประจ าวนั วธิกีารใช ้
หรอืสถานการณ์ทีลู่กคา้ใชส้นิคา้หรอืบรกิารแต่ละอย่าง รวมถงึค านึงถงึคุณภาพของการน าเสนอ
บรกิารซึ่งเป็นส่วนทีส่ าคญัในการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ 
 2. ราคา (Price)  
 หมายถงึ ราคาตวัสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืเป็นมูลค่าทีท่างผูซ้ื้อใหม้าไดเ้พื่อแลกกบัการไดใ้ช้
สินค้าหรือบริการนั ้นๆ การก าหนดราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดของบริการที่มี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งส าหรบักิจกรรมบริการทุกแห่ง อาจกล่าวได้ว่าการก าหนดราคาที่
เหมาะสมส าหรบักจิการบรกิารนัน้เป็นเรื่องที่ค่อนขา้งซบัซ้อน นักการตลาดบรกิารต้องเริม่ต้น
จากการก าหนดวตัถุประสงคข์องการก าหนดราคาเสยีก่อน หลงัจากนัน้จะต้องเขา้ในถงึปจัจยัที่
ส าคญัต่างๆทีม่ผีลต่อการก าหนดราคา แล้วจงึมาพจิาราณาถงึวธิการก าหนดราคาที่เหมาะสม 
ซึ่งวธิกีารก าหนดราคานี้ม ี3 วธิหีลกัคอื 
       วิธีการก าหนดราคาต้นทุน (Cost-based pricing)  

 ในการก าหนดราคาจากตน้ทุนนี้ท าไดโ้ดยการน าตน้ทุนทางตรงต่อหน่วย (ค่าแรงงานและ
วตัถุดบิต่างๆ) บวกกบัค่าโสหุย้ต่อหน่วย เพื่อใหท้ราบตน้ทุนต่อหน่วยทัง้หมดก่อน แล้วจงีบวก
ดว้ยอตัราก าไรทีต่อ้งการเขา้ไปกจ็ะไดร้าคาทีต่อ้งการ 

 ราคาขาย = ต้นทุนทางตรง + ค่าโสหุ้ย + อตัราก าไรท่ีต้องการ   
 ปญัหาของการก าหนดราคาวธินีี้คอื ในทางธุรกจิการบรกิารนัน้การคดิต้นทุนต่อหน่วยท า
ไดย้ากกวา่ในธุรกจิผลติสนิคา้ เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของกจิการบรกิารนัน้มกัจะเป็นค่าจ้าง
แรงงานทีค่ดิตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิไดย้าก และนอกจากนี้ลูกคา้แต่ละรายอาจจะประเมนิมูลค่าของการ
บรกิารทีเ่ขาไดร้บัไม่เท่ากนั จงึท าใหต้น้ทุนที่แท้จรงิของการบรกิารอาจจะไม่เท่ากบัคุณค่าของ
การบรกิารที่ลูกค้ารบัทราบ ซึ่งจะส่งผลให้การก าหนดราคาด้วยวธินีี้ต ่ากว่าหรอืสูงกว่าราคาที่
ควรจะเป็นส าหรบัลูกคา้ 

 วิธีการก าหนดราคาจากการแข่งขนั (Competition-based pricing) 
 มกัจะเป็นทีน่ิยมในกรณทีีบ่รกิารมาตรฐานของผูข้ายแต่ละรายไม่มคีวามแตกต่างกนัมาก

นัก หรือในกรณีที่ธุรกิจนัน้มีจ านวนผู้ให้บริการรายใหญ่อยู่เพียงจ านวนน้อยราย จากกรณี
ดงักล่าวนี้ราคาบริการของผู้ให้บริการแต่ละรายจะมีผลกระทบต่อการก าหนดราคาของผู้
ใหบ้รกิารรายอื่นๆ เนื่องจากผูบ้รโิภคมกัจะมองหาบรกิารทีม่รีาคาต ่าทีสุ่ด ดงันัน้ผูข้ายแต่ละราย
จงึมกัจงึมกัก าหนดราคาผลติภณัฑข์องตนตามคู่แขง่ 
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      ปญัหาของการก าหนดราคาประเภทนี้คอื ธุรกิจขนาดเล็กมกัจะเสียเปรียบธุรกจิบรกิาร
ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีต้นทุนในการด าเนินงานที่สูงกว่า จึงไม่สามารถที่จะก าหนดราคาให้
เท่ากบัหรอืต ่ากวา่ธุรกจิขนาใหญ่ได้ 
 วิธีการค านวณราคาจากการรบัรู้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ของลูกค้า (Value-based 
pricing) 
       วธิกีารค านวณราคาแบบนี้ท าได้โดยการก าหนดราคาบรกิารพื้นฐานของการรบัรู้คุณค่า
การบริการของลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากปจัจัยที่ส าคัญต่างๆที่เกี่ยวกับ
ผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความสามารถและเตม็ใจในการจ่ายเงนิของผูบ้รโิภค รสนิยมและความต้องการ
ของผูบ้รโิภค และระดบัความรูข้องผูบ้รโิภคเกีย่วกบับรกิารทีจ่ะไดร้บั เป็นตน้ 
 โดยทัว่ไปลูกค้าอาจจะมกีารรบัรู้ในเรื่องของ “คุณค่า” (Value) ที่แตกต่างกนั 4 ประเภท
ดงันี้  
   - ลูกค้าที่คดิว่า คุณค่า หมายถึง ราคาถูก กลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรบัลูกค้าประเภทนี้ 
ได้แก่ การลดราคา การก าหนดราคาแบบเลขคี่ ราคาเพื่อปรบัความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน และราคาเจาะตลาด  
   - ลูกค้าที่คดิว่า คุณค่า หมายถงึ คุณภาพของบรกิารที่ตรงกบัความต้องการกลยุทธ์ที่
เหมาะสมส าหรับลูกค้าประเภทนี้  ได้แก่ ราคาเพื่อศกัดิศ์รีหรือเพื่อภาพลกัษณะ (Prestige 
pricing) และราคาเริม่แรกสูงส าหรบัผลติภณัฑใ์หม่ (Skimming pricing) เป็นตน้ 
   - ลูกคา้ทีค่ดิวา่ คุณค่า หมายถงึ การแลกเปลี่ยนกนัระหว่างคุณภาพของบรกิารที่ได้รบั
กบัมูลค่าของเงินที่เขาต้องสูญเสยีไปกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรบัลูกค้าประเภทนี้ ได้แก่ ราคา
คุม้ค่า (Value pricing) หมายถงึ คดิราคารวมจากบรกิารหลายๆอย่างทีลู่กคา้ตอ้งการให้ถูกกว่า
ราคาปกติของบริการเหล่านั ้น  และการก าหนดราคาบริการตามกลุ่มลูกค้า  (Market 
segmentation pricing) เป็นตน้ 
   - ลูกค้าที่คิดว่า คุณค่า หมายถงึ สิง่ที่ได้รบัมาทัง้หมด เปรียบเทยีบกบัทุกๆสิ่งที่เขา
สูญเสยีไป กลยุทธท์ีเ่หมาะสมส าหรบัลูกค้าประเภทนี้ ได้แก่ การก าหนดราคาที่รวมกนัเป็นชุด 
(Price Bundling) การก าหนดราคาบรกิารตามผลลพัธ์ของงาน (Results-based pricing) เป็น
ตน้  
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
 ในการตดัสินใจเกี่ยวกบัการจดัจ าหน่ายบริการ ผู้บรหิารกจิการบรกิารจะต้องค านึงถึง
เกณฑท์ีส่ าคญั 2 ประการ คอื 

 การเข้าถงึได้ (Accessibility) คอื ความง่ายและความสะดวกสบายในการซื้อ ในการใช ้
หรอืบรกิารในการรบับรกิาร 
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 ความพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารได ้(Availability) คอื ระดบัความพรอ้มในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้
ซึ่งจะท าให้ลูกค้าสามารถซื้อ ใช้ หรือรบับริการได้ เนื่องจากบริการไม่สามารถเก็บรกัษาได ้
ดงันัน้ประเดน็ทีส่ าคญักค็อื บรกิารจะต้องพร้อมที่จะให้บรกิารแก่ลูกค้าในสถานที่และในเวลาที่
ลูกคา้ตอ้งการจะใชบ้รกิารเสมอ  

 ประเด็นที่ส าคญัในเรื่องของการจัดจ าหน่าย จะต้องพิจารณาสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเดน็ คอื เรื่องการเลอืกท าเลทีต่ ัง้กจิการ ในการน าเสนอบรกิาร และการเลอืกชอ่งทางในการ
น าเสนอบรกิาร (Channel) ในเรื่องการเลอืกท าเลที่ตัง้กจิการนัน้ ผูบ้รหิารจะต้องพจิารณาถงึ
ลกัษณะของปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้หบ้รกิารและลูกคา้เป็นหลกัว่ากรณีที่ลูกค้าต้องเดนิทางมายงั
สถานที่ที่ให้บรกิาร ผู้บริการเดนิทางไปหาลูกค้า หรือเป็นการให้บรกิารทางไกล ส าหรบัการ
เลอืกชอ่งทางในการน าเสนอบรกิารผูบ้รหิารจะตอ้งตดัสนิใจเลอืกชอ่งทางในการน าเสนอบรกิาร
ทีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 คอื การส่งเสรมิ หรอืกจิกรรมทีใ่ชใ้นการสื่อสารเพื่อกระตุ้นหรอืจูงใจให้เกดิความต้องการ
ทีจ่ะซื้อ  

 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) มบีทบาทที่ส าคญัหลายประการ 
คอื 
   - ใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นต่างๆแก่ลูกคา้  
   - ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์
   - ชกัจูงใหลู้กคา้ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ 
   - ชว่ยเตอืนความจ าแก่ลูกคา้ 
 กระบวนการการส่ือสาร 
   - ผูส้่งขา่วสาร หรอืแหล่งข่าวสาร (The Sender or The Source) ถอืเป็นจุดเริม่ต้นของ
กระบวนการสื่อสาร ตวัผูส้่งสารจะต้องมวีตัถุประสงค์ที่ชดัเจนที่สุดในการสื่อสาร อกีทัง้ยงัต้อง
ก าหนดวธิกีารในการสื่อสาร เพื่อใหผู้ร้บัสารสามารถเขา้ใจสิง่ทีผู่ท้ ีส่่งขา่วสารไดส้่งออกไป  
   - ขา่วสาร (The Message) เป็นสิง่ทีผู่ส้่งสารส่งผา่นออกไปถงึผูร้บัในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ค าพูด ตวัอกัษร เป็นต้น ผูส้่งข่าวสารจะต้องมัน่ใจว่าข่าวสารที่ได้ส่งออกไปนัน้สื่อความหมาย
ตรงตามทีต่นตอ้งการ 
   - สื่อที่ใชใ้นการส่งข่าวสาร (Media Selected to Transmit the Massage) เป็นสิง่ที่ผูส้่ง
ขา่วสารใชเ่ป็นชอ่งทางในการส่งขา่วสารไปใหก้บัผูร้บัขา่วสาร หรอืทีเ่รยีกวา่ การส่งขา่วสารผา่น 
“สื่อ” (Media) เชน่ ตวับุคคล วทิยุ โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ ความเหมาะสมของสื่อที่จะใช้
ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการ เชน่ ชนิดและคุณสมบตัขิองสื่อ และพฤตกิรรมการรบัสื่อของกลุ่ม
ผูร้บัขา่วสาร เป็นตน้ 
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   - ผู้รบัข่าวสาร (Recipient) คือ ปลายทางของกระบวนการการสื่อสาร ก่อนที่ผู้รบั
ข่าวสารจะสามารถท าความเข้าใจกับข่าวสารที่ผู้ส่งสารส่งมาให้ได้นัน้ จะต้องมีการแปล
ความหมายของข่าวสารจากความเขา้ใจของตนเองเสยีก่อน ซึ่งในการตคีวามหมายนี้อาจเกดิ 
“สิง่รบกวน” (Noise) หรอือุปสรรคในการส่งสารเกดิขึน้ เชน่ ผูร้บัสารอาจไม่ไดต้ัง้ใจรบัสารอย่าง
เตม็ที่ หรือ ผู้รบัสารมีทศันะคติ ความเชื่อ ประสบการณ์ที่แตกต่างกนั เป็นต้น ท าให้อาจเกิด
ความเข้าใจผิดในการรับข่าวสารได้ กระบวนการสื่อสารจะจบลงเมื่ผู้ร ับข่าวสารมี “การ
ตอบสนอง” (Feedback)  
 5. ความสามารถของพนักงาน (People)  
 บุคคลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของส่วนประสมการตลาดบริการ บุคคลจะ
ประกอบไปด้วยพนักงานของกจิการ ลูกค้า และลูกค้าคนอื่นที่ร่วมอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการ
ให้บรกิารนัน้ด้วย พนักงานของกจิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานส่วนหน้ามคีวามส าคญัต่อ
ความส าเรจ็ในการให้บรกิาร งานของพนักงานส่วนนี้ค่อนขา้งยาก และมกัสร้างความขดัแย้ ง
ให้กบัพนักงานเหล่านัน้ได้ จงึควรมีวธิกีารนัน้การลดความขดัแย้งเหล่านัน้ การตลาดภายใน 
หมายถงึ กลยุทธก์ารจดัการทีมุ่่งในการแสวงหาวธิกีารทีจ่ะพฒันาพนักงานให้มจีติส านึกในการ
บริการลูกค้า การตลาดภายในถือเป็นสิ่งจ าเป็นขัน้พื้นฐานของส าหรบัทุกองค์กร  เพราะถ้า
การตลาดภายในลม้เหลว การตลาดภายนอกขององคก์รกจ็ะลม้เหลวดว้ยเชน่กนั  

 วตัถุประสงคข์องการตลาดภายในทีส่ าคญัม ี2 ประการ คอื 
   1. เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กรได้รบัการจูงใจให้มแีนวความคดิที่รกัการ
ใหบ้รกิารลูกคา้ 
   2. เพื่อสรรหาและรกัษาพนกังานทีด่ขีององคก์ร 
 แนวความคดิการตลาดภายในตัง้อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า พื้นฐานที่ดทีี่สุดที่จะท าให้
พนักงานในองค์กรมีจิตใจที่รกัการให้บริการลูกค้านัน้ จะต้องอาศยัการจูงใจด้วยวธิีการที่มี
ลกัษณะคล้ายกบัมาตรการทางการตลาด ด้วยวธิกิารผสมผสานกจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งใน
ลกัษณะทีค่ลา้ยกบัการด าเนินงานดา้นการตลาดตามปกตขิององคก์ร 
 6. กระบวนการท างาน (Process)  
 กระบวนการหรือกลไกในการท างานของกิจกรรมต่างๆที่ท าให้เกิดการบริโภคสินค้า 
นบัตัง้แต่ การออกแบบพฒันา การท าวจิยั จนถงึ การจดัหาวตัถุดบิ การผลติหรอืการด าเนินการ 
และการส่งมอบ สนิคา้หรอืบรกิารใหถ้งึมอืลูกคา้ในเวลาทีเ่หมาะสม 
 วธินี าเสนอบรกิารในกระบวนการบรกิารเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความพงึพอใจให้กบั
ลูกค้า ประสทิธภิาพของการจดัการระบบการบรกิารส่งผลให้การปฎิบตัิงานบริการแก่ลูกค้ามี
ความคล่องตวั และสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและมคีุณภาพ 
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 7. การออกแบบสถานท่ี (Physical Evidence)  
 หมายถงึ สิง่ที่เป็นรูปธรรมต่างๆที่สามารถมองเหน็หรอืรบัรู้ได้ และใชเ้ป็นเครื่องบ่งชีถ้งึ
คุณภาพของการบรกิาร  
       หลกัฐานทางกายภาพ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี้ 
   1. ภูมิทศัน์บริการ คือ สภาพแวดล้อมทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานที่ในการให้บรกิาร
ลูกคา้ แบ่งออกเป็น สภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก 
   2. สิง่ทีจ่บัตอ้งไดป้ระเภทอื่น คอื สิง่ต่างๆทีส่ามารถเหน็เป็นรูปธรรมทีช่ว่ยในการสื่อสาร
กบัลูกคา้  
 
 บทบาททีส่ าคญัของหลกัฐานทางกายภาพคอื การท าหน้าทีเ่ปรียบเสมอืนเป็นบรรจุภณัฑ์
ของกานบรกิาร ดงันัน้หลกัฐานทางกาบภาพจงึมบีทบาททีส่ าคญัในการชว่ยใหก้ารก าหนดความ
คาดหวงัส าหรบัลูกคา้ใหม่ของกจิการ อกีทัง้ชว่ยในการก าหนดภาพลกัษณ์ส าหรบักจิการที่เพิง่
เปิดใหม่ 
 สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบรกิารมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของลูกค้า ลูกค้า
มกัจะชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบิรการที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบอาคารสถานที่ความ
สวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และการให้สสีนัการจดัแบ่งพื้นที่เป็นสดัส่วน 
ตลอดจนการออกแบบวสัดุเครื่องใชใ้นงานบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 แสดงส่วนผสมการตลาดบรกิาร 7P’s  
ทีม่า : www.sales-and-marketing-for-you.com 

http://www.sales-and-marketing-for-you.com/
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ส่วนประสมของการส่ือสารการตลาดบริการ (Communication Mix) 
 
 1. การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยไม่ใช้บุคคล 
(Impersonal Communication) มบีทบาทหลายประการดงัต่อไปนี้  
   - ท าใหผู้บ้รโิภครูจ้กัสนิคา้และบรกิาร (Awareness)  
   - ท าใหผู้บ้รโิภคมองเหน็ความแตกตา่งระหวา่งบรกิารของกจิการกบับรกิารของคู่แขง่                     
 การโฆษณาต้องท าอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ และต้องสอดคล้องกบัส่วนประสมทางการ
สื่อสารทางการตลาด เช่น สนับสนุนการท างานของพนักงานขาย เสริมภาพลกัษณ์ (Image) 
ขององคก์ร และมสี่วนชว่ยในการเผยแพร่ขา่วสารของการส่งเสรมิการขาย เป็นตน้ 
 2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การขายโดยใชพ้นักงานจดัว่ามี
ขอ้ดเีหนือกวา่การส่งเสรมิการตลาดโดยวธิอีื่นๆ เนื่องจาก 
   - เป็นการตดิต่อทีใ่ชบุ้คคล (Personal Contact Functions) จงึท าใหส้ามารถท าหน้าทีใ่น
การขาย (Selling) การใหบ้รกิาร (Servicing) และตดิตามดูแลการปฎบิตังิาน (Monitoring) ได ้
   - ช่วยส่งเสรมิความสมัพนัธ์กบัลูกค้า คอื สามารถพฒันาระดบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
ลูกคา้กบัพนกังานขายใหสู้งขึน้ตามล าดบัข ัน้ของ “การตลาดสมัพนัธ”์ 
   - ช่วยสร้างโอกาสในการขายบรกิารอื่น (Cross Selling) เพราะมกีารตดิต่อใกล้ชดิกนั
ระหวา่งพนกังานกบัลูกคา้ และพนกังานขายสามารถสรา้งความไวว้างใจใหลู้กคา้ได้ 
 3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) มีวตัถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภค
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้หรอืบรกิารทนัท ีกลุ่มเป็นหมายของการส่งเสรมิการตลาดออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 
   - ลูกค้า (Customer) เครื่องมอืการส่งเสรมิการขายที่ใช ้เช่น การเสนอบรกิารให้เปล่า 
(Free Offers) การแจกสนิค้าตวัอย่าง (Samples) การสาธติ (Demonstration) การให้บตัร
ส่งเสรมิการขาย (Coupons) การคนืเงนิ (Cash Refunds) 
    - คนกลาง (Intermediaries) เครื่องมอืที่ใช้ส่งเสรมิการขายที่นิยมใช ้เช่น สนิค้าให้
เปล่า (Free Goods) การให้ส่วนลด (Discounts) การให้ส่วนลดในการโฆษณา (Advertising 
Allowances) การแขง่ขนัการจดัจ าหน่าย (Distribution Contests) การใหร้างวลั (Awards) 
    - พนักงานขาย (Sales Force) เครื่องมอืการส่งเสรมิที่นิยมใช ้เช่น การให้เงนิพเิศษ 
(Bonuses) การใหร้างวลั (Awards) การแขง่ขนัและรางวลัพเิศษส าหรบัพนักงานขายที่มผีลงาน
ทีด่ทีีสุ่ด (Contests and prizes for best performer) 
 4. การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) หมายถงึ ผลงานและความพยายามที่จะ
กระท าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างและรกัษาภาพลกัษณ์ (Image) และความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
องคก์รและสาธารณชน  
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 วตัถุประสงคห์นกัของการประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ 
    - ท าใหส้าธารณชนมทีศันคตทิีด่ตี่อองคก์าร 
    - ท าใหเ้กดิความมัน่ใจวา่องคก์ารเป็นทีย่อมรบัของสาธารณชน 
    - ท าใหอ้งคก์ารเป็นทีรู่จ้กัคุน้เคยมากกวา่คู่แขง่ในตลาด 
 5. การส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) หรือ (WOM) 
เป็นการตดิต่อสื่อสารกนัตัง้แต่สองคนขึน้ไป ขอ้มูลที่ได้รบัการเผยแพร่ออกไปอาจจะเป็นไปดงั
ทัง้ในแง่ลบและแง่บวก  
 6. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถงึ ระบบโต้ตอบทางการตลาดที่ใชส้ื่อ
โฆษณาหนึ่งหรอืมากกวา่หนึ่งสื่อ เพื่อใหเ้กดิผลทีว่ดัได ้หรอืเกดิการแลกเปลีย่น ณ สถานที่ใดที่
หนึ่ง และกจิกรรมเหล่านี้จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นฐานขอ้มูลสื่อทีใ่ชส้ าหรบัการตลาดทางตรง 
   - การตลาดทางตรงโดยใชจ้ดหมายทางตรง 
   - การตลาดทางตรงโดยใชแ้คต็ตาลอ็ก 
   - การตลาดทางตรงโดยใชโ้ทรศพัท ์
   - การตลาดทางตรงโดยใชอ้นิเทอรเ์น็ต 
   - การตลาดทางตรงโดยใชส้ื่อขนาดใหญ่ประเภทสื่อกระจ่ายเสยีงและสื่อสิง่พมิพ์ 
 
ทฤษฎีการบริหารลูกค้าสมัพนัธ ์(Customer Relation Management: CRM) 

 CRM หมายถงึ วธิกีารในการสร้าง การรกัษา และความพยายามในการดงึ Customer 
Value ออกมา และสร้างเป็นคุณค่าระยะยาว ดงันัน้ CRM จึงเป็นกลยุทธ์และเครื่องมือของ
องค์การที่จะสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกค้า CRM เป็นส่วนหนึ่งของทุกคนในองค์การ และสร้าง
ความไดเ้ปรยีบใหก้บัองคก์าร สามารถชว่ยใหอ้งคก์ารคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ทัง้นี้
องคก์ารจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัทัง้ลูกคา้ภายในและภายนอกองคก์าร 
 แนวคิดพืน้ฐานของการบริหารลูกค้าสมัพนัธ ์  
 สิง่ส าคญัที่เป็นหลกัของการบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ คือ การตระหนักถึงความส าคญัของ
ลูกคา้แต่ละราย วา่ลูกคา้แต่ละรายนัน้มคีวามส าคญัไม่เท่ากนั การทีอ่งคก์ารสามารถท าใหลู้กค้า
จงรกัภกัดตี่อองคก์ารไดน้ัน้ เป็นหวัใจหลกัในการน าองคก์ารไปสู่ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ
ระยะยาว   
          หลกัการส าคญัในการบริหารลูกค้าสมัพนัธ ์
   - การมฐีานขอ้มูลของลูกคา้ ฐานขอ้มูลตอ้งถูกต้องและทนัสมยัอยู่เสมอ สามารถเรยีกดู
ได้จากทุกหน่วยงานในองค์การที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้า มีการแยกประเภทลูกค้าจากฐานขอ้มูล 
เนื่องจากลูกคา้แต่ละรายม ีValue ไม่เท่ากนั ซึ่งลูกค้าประกอบด้วย ลูกค้าเริม่แรก ลูกค้าที่ช่วย
ประชาสมัพนัธ ์และลูกคา้ทีซ่ื้อซ ้า 
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   - การมีเทคโนโลย ีเทคโนโลยทีี่เข้ามาเกี่ยวขอ้งนัน้ ประกอบด้วย เทคโนโลยีที่เพิ่ม
ช่องทางให้ลูกค้าสามารถตดิต่อกบัองค์การได้ เช่น ระบบ Call center,Web site,Interactive 
voice Response เป็นตน้ และอกีตวัหนึ่งเทคโนโลยทีีช่ว่ยในเรื่องของการวเิคราะหว์า่องคก์ารจะ
ใช้ software ในการประมวลผลอย่างไร เช่น ใช้เพื่อการแยกแยะลูกค้า และการจดัล าดับ
ความส าคญัของลูกคา้ 
   - การปฏบิตัเิพื่อรกัษาลูกคา้ เนื่องจากขอ้มูล Database สามารถท าให้องค์การแยกแยะ
ลูกคา้ไดว้า่กลุ่มใดเป็นกลุ่มทีท่ าก าไรสูงสุดใหก้บัองคก์าร หลงัจากนัน้องคก์ารต้องมาก าหนดวธิี
ปฏบิตัติ่อลูกคา้เหล่านัน้ เพื่อสรา้ง Relationship Program เพื่อให้เขา้ถงึการให้บรกิารลูกค้าแต่
ละรายอย่างเหมาะสม  
   - การประเมนิผล เพื่อใหท้ราบวา่องคก์ารสามารถรกัษาลูกค้าได้มากขึน้หรอืไม่อย่างไร 
โดยเกณฑ์ต่าง ๆ จะต้องเปลี่ยนไป จุดเน้นขององค์การต้องเปลี่ยนมาอยู่ที่การรกัษาลูกค้าใน
ระยะยาว และ เพิม่Value ใหก้บัลูกคา้ใหม้ากกวา่คุณค่าทีลู่กคา้คาดหวงั 
 
การสร้างตราสินค้า 
             
    การสรา้งแบรนดท์ีป่ระสบความส าาเรจ็ของธุรกจิ มปีจัจยัและองค์ประกอบที่ส าคญัหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดบุคลิกภาพหรือ การสร้างคุณลักษณะให้เด่นชดั เพื่อให้
ผูบ้รโิภคจดจ าได้ง่าย จากองค์ประกอบทุกส่วน เช่น การใชส้ทีี่ท าให้ผูบ้รโิภคนึกถงึสนิค้าหรอื
บริการ การออกแบบตราสัญลกัษณ์ (Logo) ที่มเีอกลกัษณ์ ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย การมอบ
บรกิารทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะตวั การสื่อสารทีส่ะทอ้นเรื่องราวทีท่ าใหเ้ขา้ถงึ และรูส้กึได้ว่าเป็น
แบรนดเ์หล่านัน้ เป็นตน้  
 The brand building process การสร้าง Brand มี 7 ขัน้ตอน 
   1. Vision, Mission คอื ดูว่าบรษิัทมีการวาง พนัธกิจ วสิยัทศัน์ ค่านิยมของบรษิัท 
วฒันธรรมองค์กรอย่างไร เราสร้างตราสินค้าที่ขดัแย้งกบัสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ เพราะท าให้บริษัท
เดนิทางผดิ Brand ต้องสอดรบักบัทุกสิง่ บรษิทัท าอะไร เป็นธุรกจิประเภทใด  (ตอบให้ชดั ถ้า
ตอบไม่ได้จะท าไม่ได้) เป็นธุรกจิประเภทให้บรกิาร / ขายสนิค้าให้กบั End User / ขายสนิค้า
ใหก้บัองคก์ร   
   2. Position / Promise การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์มกัจะด าเนินการไปพร้อมกบั
ค ามัน่สญัญา คอืท าให้ลูกค้าเห็นถงึคุณค่าที่ลูกค้าได้รบั เป็นคุณค่าที่ตอบสนองความต้องการ 
ความจ าเป็นของลูกคา้ เป็น positioning ทีเ่หนือคู่แขง่ขนั Positioning จะเชื่อมต่อกบัสนิค้าหรอื
บรกิาร ความสะดวกสบาย เชือ่มโยงกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีลู่กคา้ไดร้บั 
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   3. Identity System (เอกลกัษณ์) ชดุเอกลกัษณ์ของการเชือ่มโยงตราสนิค้าที่บ่งบอกให้
เหน็ถงึค ามัน่สญัญาทีเ่ราใหไ้วก้บัลูกค้า แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
          - Core Identity บ่งบอกถงึคุณสมบตัิของผลติภณัฑ์ บรกิาร ผู้ใช้ ร้านค้า หรอืการ
ปฎบิตังิานหรอืการท างานของตวัผลติภณัฑ์ หมายถงึ ชื่อ โลโก้ สญัลกัษณ์ จงิเกิ้ล บทเพลงที่
เราใส่ลงไปในแบรนด ์ท าใหค้นเหน็วา่ มนัเป็นแบรนดต์วันี้เป็นเอกลกัษณ์ของ แบรนด์ตวันี้ เป็น
ตวัหลกั 
          - Extend Identity การเชือ่มโยงไม่ใชเ่ป็นตราสนิคา้แบบตรงไปตรงมา 
   4. Internal Branding   การสร้างตราสนิค้าภายในองค์กร (พนักงาน)  ให้เป็นตวัแทน
ของ Brand ใหไ้ด ้ คอื การน า 4 P 8 P มาประยุกตใ์ช ้ถา้ท าดีๆ  จะเป็นค ามัน่สญัญาตราสนิค้า
ได ้( Brand Promise ) เชน่ พนกังานรูส้กึเชือ่ใจเชือ่มัน่ในองคก์ร สญัญาวา่จะท าอะไรให้องค์กร 
แลว้สื่อสารไปยงับุคคลอื่นไดอ้ย่างภาคภูมใิจ แลว้กลายเป็นตราสนิคา้ทีม่คีุณภาพ แต่ไม่ใชแ่ค่ท า
การตลาดภายในแลว้จะประสบความส าเรจ็ ตอ้งมกีารจดัการสนบัสนุนด้วย กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็น
พนกังาน มจีุดประสงค ์คอื การสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่พนกังานและส่งผลต่อการปฎิบตังิานที่
มคีุณภาพใหแ้ก่ลูกคา้ 
 ผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ  ผลติภณัฑ ์คอื งานทีพ่นกังานจะตอ้งปฎบิตัดิ้วยความเตม็ใจ 
มกีารเหน็คุณค่าของงาน และทศันคตทิีด่ตี่องาน 
 กระบวนการ โดยพจิารณาที่กลไกและระบบโครงสร้างองค์กร คอื การมอบหมายอ านาจ
หน้าที ่และการจดัสรรทรพัยากร 
 การส่งเสรมิการตลาดและสถานที ่ 
   - การสื่อสาร เน้นที ่นโยบาย วสิยัทศัน์ อ านาจหน้าที ่และแนวทางการปฎบิตัใิหม่ๆ และ
การสื่อสารรูปแบบอื่นๆ เชน่ Internet แผน่พบั 
         - การกระตุน้ เชน่ ระบบการใหร้างวลั เงนิโบนัส รางวลัความส าเรจ็ และความก้าวหน้า
ในอาชพี 
 สถานที่ เช่น ช่องทางที่ใช้ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า สภาพแวดล้อมของการ
ท างาน 
 ราคา  คอื การรบัรูถ้งึผลประโยชน์และการสูญเสยีจากการปฎบิตังิาน 
 5. Brand Awareness การตระหนกัถงึตราสนิคา้ การจดจ า การระลกึได ้ม ี3 step คอื  
   - Brand Recognition การจดจ า เคยได้ยนิ แต่ถ้าไม่เหน็สนิค้ากน็ึกไม่ออก ต้องเหน็
สนิคา้ก่อน 
   - ระลกึถงึได ้ไม่ตอ้งเหน็สนิคา้กน็ึกได ้สรา้งใหค้นนึกไดต้ลอดเวลา ใชโ้ฆษณา 
   - Top of mind Brand คอื นี้อยู่ในใจ ต้องสื่อสารให้เกดิทศันคติ ท าให้เกดิทศันคตเิชงิ
บวก เป็นการสรา้งให ้Brand มภีาพบวก 
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 6. Brand Preference (ท าให้เกดิความพงึพอใจในBrand) ม ี6 modes ส าหรบัการสร้าง
แบรนด ์คอื  
   - Need association (การเชือ่มโยงถงึ) : โลโก ้สโลแกน จงิเกิล้ ชือ่ 
   - Mood association: เอา Leisure, recreation, relaxation ใส่เขา้ไปในใจลูกคา้  
   - Subconscious motivation and message สร้างแรงกระตุ้นให้ word รูป ผลติภณัฑ ์
บรกิาร เขา้ไปอยู่ในจติใตส้ านึก  
   - Behavior modification: reward of Life การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
   - Cognitive processing: Positive certitude ทศันคตเิชงิบวก 
   - Model emulation: Self ท าใหลู้กคา้เหน็วา่ นี่เป็นตวัตนของเคา้เอง 
 7. Brand Loyalty คือ การที่ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิี่ดีต่อตราสนิค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจาก
ความเชือ่มัน่ การนึกถงึ และหรอืตรงใจผูบ้รโิภค และเกดิการซื้อซ ้าต่อเนื่องตลอดมา 
 
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องและงานวิจยัอ่ืนๆ 
 

 บริษทั ศนูยวิ์จยักสิกรไทย จ ากดั (มองเศรษฐกจิ ฉบบัที ่1974) คาดการณ์วา่ในปี 2550 
จ านวนคนทีท่ างานบรกิารคนรบัใชใ้นบ้านมปีระมาณรวมกนัถงึ 400,000 คน และสร้างเมด็เงนิ
สะพดัสูงถงึ 27,000 ล้านบาท โดยค านวณจากอตัราค่าจ้างเฉลี่ยที่ได้จากการสมัภาษณ์คนที่
ท างานบริการคนรบัใช้ในบ้าน ซึ่งอตัราค่าจ้างจะแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ในการ
ท างานและความพงึพอใจของนายจา้ง  

 บรกิารคนรบัใชใ้นบา้นนัน้ แยกออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
  1. คนไทยทีท่ างานอาชพีคนรบัใชใ้นบา้นทีอ่ยู่ในประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี 2550 มี
คนไทยที่ท าอาชพีคนรบัใชใ้นบ้านประมาณ 225,000 คน สร้างเมด็เงนิหมุนเวยีนในเศรษฐกจิ 
11,000 ลา้นบาท จากปญัหาการขาดแคลนแรงงานทีม่าท างานเป็นคนรบัใชใ้นบ้าน ท าให้หลาย
ครวัเรอืนตอ้งใชค้วามพยายามมากขึน้ในการหาคนรบัใชใ้นบา้น ส่งผลให้เกดิธุรกจิบรกิารจดัส่ง
แม่บา้น ซึ่งธุรกจินี้พลกิรูปแบบบรกิารคนรบัใชใ้นบา้นเป็นรูปแบบเดยีวกบัการจ้างงานพนักงาน
ในส านกังาน ซึ่งมขีอ้แตกต่างจากการจา้งคนรบัใชใ้นบา้นในอดตีอย่างสิ้นเชงิ กล่าวคอื ปจัจุบนั
ทางศนูยฯ์มสีญัญาการจา้งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก าหนดลกัษณะงานทีอ่ยู่ในหน้าทีไ่ม่ใชเ่ป็น
การจา้งเหมาใหท้ าทุกอย่าง มกีารก าหนดวนัท างานและวนัหยุดเชน่เดยีวกบัพนกังานบรษิทั 
  2. แรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้มาท างานอาชพีคนรบัใชใ้นบ้าน คาดว่าในปี 2550 แรงงานต่าง
ด้าวที่มอีาชพีคนรบัใชใ้นบ้านนัน้มจี านวน 150,000 คน ซึ่งสร้างเมด็เงนิประมาณ 9,000 ล้าน
บาท คนรบัใชใ้นบา้นทีเ่ป็นแรงงานต่างด้าวในปจัจุบนัจงึแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ได้รบั
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ใบอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน และกลุ่มทีล่กัลอบเขา้เมอืง อตัราค่าจ้างของคนรบัใชใ้นบ้านที่
เป็นแรงงานต่างดา้วจะอยู่ในระดบัประมาณ 3,000-5,000 บาท 
  3. คนไทยที่ท างานอาชพีคนรบัใชใ้นบ้านในต่างประเทศ คาดว่าในปี 2550 จ านวน
แม่บ้านไทยในต่างประเทศจะมปีระมาณ 25,000 คน หรอืคดิเป็นเกอืบร้อยละ 20 ของจ านวน
แรงงานไทยทัง้หมดที่ไปท างานในต่างประเทศ และคาดว่าแม่บ้านไทยที่ไปท างานใน
ต่างประเทศนัน้ส่งเงินกลบัประเทศไทยในปี 2550 สูงถึง 7,000 ล้านบาท ในปจัจุบนัจึงมี
ส านักงานจดัหาแรงงานทัง้ของรฐับาลและเอกชนที่เขา้มาท าหน้าที่จดัหาแม่บ้านไปท างานใน
ต่างประเทศ 
 ในปจัจุบนัธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาคนรบัใชใ้นบา้นทัง้ในประเทศและต่างประเทศนัน้
ยงัไม่มหีน่วยงานใดรบัผดิชอบโดยตรง ซึ่งการที่ธุรกจิเหล่านี้ยงัมแีนวโน้มเตบิโตนัน้ควรมกีาร
ก าหนดหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ร ับผิดชอบในการจดทะเบียนการจัดตัง้ โดยมีการก าหนด
มาตรฐานของแต่ละศูนย์ที่จะจัดตัง้ขึ้น การก าหนดมาตรฐานของพนักงาน และก าหนด
บทลงโทษเมื่อเกดิกรณคีดคีวามทัง้คดอีาญาและคดแีพ่งของพนกังานจากศนูยฯ์ โดยตอ้งใหท้าง
ศูนย์มีส่วนต้องรบัผดิชอบร่วมกบัพนักงานที่ส่งไปท างานตามบ้านต่างๆด้วย เนื่องจากศูนย์
จดัหาแม่บา้นหรอืคนรบัใชใ้นบา้นเหล่านี้เป็นคนกลางจดัหางานใหก้บัผูท้ีต่อ้งการแม่บา้นหรอืคน
รับใช้ในบ้าน รวมทัง้มีการจัดท าสัญญาการจ้างงานอย่างถูกต้อง ดังนัน้จึงควรมีการออก
กฎระเบียบมาควบคุมทัง้นี้เพื่อคุ้มครองผูบ้รโิภคในกรณีที่ศูนย์ดงักล่าวจดัส่งพนักงานที่ไม่ได้
ผา่นการอบรมอย่างถูกตอ้ง ซึ่งนบัวา่เป็นการหลอกลวงผูบ้รโิภค รวมทัง้ยงัตอ้งใหค้วามคุม้ครอง
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัทรพัยส์นิหรอืชวีติของผูบ้รโิภคดว้ย ส่วนในกรณีของแรงงานต่างด้าว
ทีท่ าอาชพีคนรบัใชใ้นบา้นนัน้ การก าหนดโควตานัน้นบัวา่เป็นทางออกทีด่ทีีสุ่ดแลว้ แต่ประเดน็
ทีต่อ้งเขม้งวดต่อไปดว้ยคอื การต่ออายุใบอนุญาตและการควบคุมการโยกย้ายแรงงานต่างด้าว
ไปอยู่กบันายจา้งคนอื่นๆที่ไม่ได้ลงทะเบยีนไว ้ท าให้เกดิปญัหาในการตดิตามควบคุมแรงงาน
ต่างดว้ย  
     สมทรง จไุรทศันีย ์(2004) การเปลีย่นแปลงของสภาพเศษฐกจิสงัคม และเทคโนโลย ีท า
ใหก้ารด าเนินชวีติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป จ านวนผูสู้งอายุมากขึน้ สถาบนัครอบครวัเลก็ลง  
เมื่อคนครอบครวัมกีารเจบ็ป่วยเกดิขึน้ ย่อมเกดิปญัหาตามมาเกี่ยวกบัผูดู้แล แม้วทิยาศาสตร์
การแพทยจ์ะพฒันามากขึน้ แต่กต็ามมาดว้ยค่าใชจ้่ายทีสู่งขึน้เชน่กนั จงึเป็นขอ้จ ากดัของการที่
ผู้ป่วยจะอยู่ร ักษาในโรงพยาบาลนาน ดังนัน้ผู้ป่วยเหล่านี้จึงได้รับการจ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลเรว็กวา่ก าหนด  การดูแลผูป้ว่ยอย่างต่อเนื่องทีบ่า้นจงึเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นทีจ่ะเขา้มามี
บทบาทในวชิาชพีพยาบาล คอืตอ้งท าใหผู้ป้ว่ยสามารถดูแลตนเองได ้ ในฐานะวชิาชพีพยาบาล 
จะท าอย่างไรที่จะผลติพยาบาลที่มคีวามรู้ ความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาลขัน้สูงเพื่อ
สามารถใหก้ารพยาบาลเพื่อรองรบัปญัหาความต้องการของผูป้่วยที่มคีวามยุ่งยากซบัซ้อนและ
ญาต ิซึ่งเป็นเรื่องทีท่า้ทายส าหรบัวชิาชพีพยาบาล  
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     ศิริพนัธ ์สาสตัย ์และเตือนใจ ภกัดีพรม (2552) การศกึษาระบบสถานบรบิาลผูสู้งอายุ 
พบว่า ผู้สูงอายุตอนปลายที่มีภาวะเปราะบางและส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรงั การดูแลในสถาน
บรบิาลเน้นการดูแลผูสู้งอายุทีม่กีารเจบ็ปว่ยเรือ้รงัตอ้งการดูแลระยะยาวและคนในครอบครวัไม่
สามารถให้การดูแลภายในครอบครวัได้ จงึท าให้มคีวามต้องการการดูแลในสถานบรบิาลเพิ่ม
มากขึน้ แต่ยงัไม่พบวา่มกีารแบ่งระดบัความตอ้งการการดูแลของผูสู้งอายุในสถานบรบิาล ไม่มี
การรบัรองมาตรฐานของสถานบริบาล รวมทัง้สวสัดิการด้านการรกัษาฟรีในผู้สูงอายุยงัไม่
ครอบคลุมในสถานบริบาลเอกชน ขอ้เสนอแนะคือควรมกีารจดัแบ่งประเภทการขึ้นทะเบียน
สถานพยาบาล การแบ่งระดบัความตอ้งการการดูแลผูสู้งอายุ จดัท ามาตรฐานการดูแลมาตรฐาน
สถานบรกิารผูสู้งอายุ จดัตัง้หน่วยงานรบัรองมาตรฐานและส่งเสรมิให้มกีารรบัรองมาตรฐาน
สถานบรบิาล รวมทัง้ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกระดบัก่อนและขณะปฎิบตัิงาน 
ส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง  
    Ruth Belk Smith, University of Baltimore(1991) งานวจิยัมุ่งแสดงถงึความสมัพนัธ์
ระหว่างข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับจากการปฎิสัมพันธ์กับผู้คนและระดับความจงรักภักดีต่อ
ผลติภณัฑ ์รวมไปถงึปจัจยัดัง้เดมิทางเพศที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจในหมู่ผูสู้งอายุ นักการตลาด
ตัง้ขอ้สงัเกตวา่รูปแบบพฤตกิรรมการบรโิภคนัน้แตกต่างกนัในแต่ละชว่งวยัของคน ผูสู้งอายุหรอื
ผูท้ีเ่กษยีณจากการงานแลว้ จะมปีจัจยัทีส่่งผลส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูสู้งอายุนัน้ไม่เพยีงแต่
ประสบการณ์ในอดตีเท่านัน้ สิง่ทีส่ าคญัไม่น้อยไปกว่าคอืการปฏสิมัพนัธ์กบัคนรอบขา้งซึ่งมผีล
อย่างมากต่อการรบัรู้  1ความภกัดใีนผลิตภัณฑ์ โดยทัว่ไปแล้วผู้สูงอายุนัน้จะใช้เวลาในการ
ตดัสนิใจ เราจะเหน็วา่ผูสู้งอายุนัน้มคีวามเป็นไปไดอ้ย่างมากที่จะเลอืกตดัสนิใจในสิง่ที่ตนเองมี
ฐานขอ้มูลทีร่อบดา้นและเป็นขอ้มูลทีไ่ดม้าจากแหล่งขอ้มูลที่ตนเองวางใจ ดงันัน้นักการตลาดที่
มุ่งหวงัจะสรา้งกลุ่มตลาดกบัผูสู้งอายุควรจะเขา้ใจธรรมชาตเิบื้องต้นของผูสู้งอายุเป็นอย่างแรก
ในระหวา่งการศกึษาหาขอ้มูลทางการตลาด 2การรบัรูท้ีต่่างกนัระหว่างผูบ้รโิภคในแต่ละเพศว่า
กนัว่าฮอร์โมนที่ต่างกนัมีส่วนส าคัญให้พฤติกรรมนัน้ต่างกัน ในกรณีของผู้สูงอายุชายนัน้ 
พฤตกิรรมการบรโิภคส่วนใหญ่จะมลีกัษณะของการรวมกลุ่มในขณะที่ผูสู้งอายุเพศหญิงนัน้จะ
เป็นไปในเชงิเดีย่วและชดัเจนกว่า อกีเหตุผลหนึ่งที่อาจเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการบรโิภคของ
ผูสู้งอายุนัน้ไดแ้ก่สถานะปจัจุบนัของผูสู้งอายุในแต่ละเพศ เพราะวถิชีวีติที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผล
ต่อวธิคีิดก่อนการตดัสินใจในแต่ละครัง้ 3การสื่อสารมวลชน ผลที่ได้จากการวจิยันัน้สามารถ
ชีใ้หเ้หน็วา่ยิง่ปรมิาณการรบัรูข้อ้มูลขา่วสารจากการสื่อสารมวลชนของผูสู้งอายุนัน้มากเท่าไหร่ 
ระดบัความภกัดใีนผลติภณัฑ์และแนวโน้มที่จะเลอืกใช้ผลติภณัฑ์นัน้ๆของผูสู้งอายุจะเพิม่ขึ้น
มากเท่านัน้4.แหล่งขอ้มูลผูบ้รโิภค เพื่อนฝงูและสมาชกิในครอบครวันัน้ถอืว่าเป็นแหล่งขอ้มูลที่
ผูสู้งอายุมคีวามไวว้างใจในการเสาะหาขอ้มูลมากทีสุ่ด  
 



 
บทท่ี 3 

ระเบียบการศึกษาและผลการวิจยั 
 
 ในการศกึษาเรื่อง การจดัการเชงิกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพฒันาศกัยภาพและ
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของธุรกจิบรกิารดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ  กรณีศกึษา ห้างหุ้นส่วน
จ ากดัAAA โดยก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยัคอื  
 1. เพื่อศกึษาปญัหาหรอืปจัจยัภายในและภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อจ านวนลูกค้าที่เขา้ใช้
บรกิารดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ 
 2. เพื่อศกึษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมสถานบริการดูแลผู้ป่วยและ
ผูสู้งอายุ                                                                                                                                                                                                                                                           
 3. ศกึษาเพื่อก าหนดกลยุทธร์ะดบับรษิทั กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ กลยุทธร์ะดบัหน้าที่ และเพิม่
จ านวนลูกคา้ และผลประกอบการอย่างยัง่ยนื 
 จากนัน้จงึด าเนินการตามขัน้ตอนกระบวนการวจิยั ดงัรายละเอยีดเนื้อหาของรายงานใน
บทที ่3 นี้ซึ่งประกอบดว้ยประเดน็ต่างๆดงันี้ 
 3.1 การออกแบบวิจยั (Research Design) 
      3.2 การเกบ็ข้อมูล (Data Collection) 
   3.2.1 การเกบ็ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) 
      3.2.2 การเกบ็ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 
 3.3 การวิเคราะหข้์อมูล (Data Analysis) 
   3.3.1 การวเิคราะหท์ุตยิภูม ิ 
         3.3.2 การวเิคราะหป์ฐมภูม ิ
 3.4 การสรปุประมวลผล ตามกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
   3.4.1 การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic Analysis) 
        3.4.2 การก าหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 
         3.4.3 การน าแผนกลยุทธไ์ปปฎบิตั ิ(Strategic Implementation) 
 
3.1 การออกแบบวิจยั (Research Design) 
 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดท้ าการออกแบบการวจิยั (Research Design) แบบบูรณา
การ เป็นการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในเชงิคุณภาพ วธิีการศกึษาและเก็บข้อมูลทุติยภูม ิ
(Secondary Data) และขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) จากนัน้จงึน าขอ้มูลทัง้สองมาท าการ
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วเิคราะห์โดยใชท้ฤษฏกีระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ (Strategic Management Process) ใน
การสรุปและประมวลผล โดยมกีารใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ในการวเิคราะหเ์พื่อสรุปเลอืกใชก้ลยุทธ์ทัง้ 
3 ระดบั คอื กลยุทธร์ะดบัองคก์ร กลยุทธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ และกลยุทธร์ะดบัหน้าที่ 
 
3.2 การเกบ็ข้อมูล (Data Collection) 
 
 3.2.1 การเกบ็ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) 
 จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่นต าราเอกสารบทความที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารดูแลผูป้่วย
และผูสู้งอายุ ขอ้มูลจากเวบไซต์ และงานวจิยัการศกึษาที่เกี่ยวกบัสถานบรบิาลดูแลผูป้่วยและ
ผูสู้งอายุ งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัผูสู้งอายุต่างๆ 
   3.2.2 การเกบ็ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data)  
 จากการเกบ็ขอ้มูลจากการวจิยัเชงิคุณภาพ ท าการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) กบั
ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของทางหา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA ไดแ้ก่ 
  - ผูบ้รหิาร 1 ท่าน  
  - พนกังานขององคก์ร 5 ท่าน 
  - ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารในปจัจุบนั 5 ท่าน 
  - ลูกคา้ทีเ่คยใชบ้รกิารในอดตี 5 ท่าน 
  โดยในการสมัภาษณ์จะก าหนดประเดน็ในการสมัภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปท า 
SWOT Analysis ตามทฤษฎขีอง Michael E. Porter 
  
3.3 การวิเคราะหข้์อมูล (Data Analysis) 
 
 3.3.1 การวิเคราะหข้์อมูลทุติยภมิู  
 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกขององค์กร เป็นแรงกดดนัภายนอกองค์กรซึ่งธุรกจิ
ไม่สามารถควบคุมได้ โดยจะส่งผลกระทบต่อศกัยภาพการบรหิารงาน แหล่งขอ้มูลทุตยิภูมไิด้
จาก การรวบรวมขอ้มูลสภาวะเศรษฐกจิแนวโน้มของธุรกจิ การตลาด และกลยุทธ์การตลาด 
จากบทความข่าวสาร เอกสารเผยแพร่งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานบริบาลผูป้่วยและผูสู้งอายุ 
ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 การวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมสถานประกอบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย 
 จ านวนประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยมจี านวนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ส่งผลใหธุ้รกจิสถาน
ประกอบการดูแลผูป้่วยและผู้สูงอายุเติบโตอย่างรวดเร็ว รายงานศกึษาความต้องการผู้ดูแล
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ผูสู้งอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ในอกี 20 ปีขา้งหน้าของมูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย 
(มส.ผส.) และสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) พบวา่ ผูสู้งอายุทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลกนัเอง
ในครอบครวัมจี านวนเพิ่มขึน้จาก 67,395 คนในปี 2548 เป็น 79,888 คนในปี 2558 และ
ผูสู้งอายุที่ต้องการจ้างผูดู้แลเพิม่ขึน้จาก 25,675 คนในปี 2548 เป็น 31,955 คนในปี 2558 
เหตุผลส่วนใหญ่ทีลู่กหลานมาใชบ้รกิาร อนัดบัแรกเพราะไม่มเีวลา อนัดบัสองไม่มคีวามรูใ้นการ
ดูแล โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณเีป็นอมัพาต ตอ้งใหอ้าหารทางสายยาง บางรายต้องใส่เครื่องช่วย
หายใจ ผูสู้งอายุที่เขา้มาใชบ้รกิาร 90% ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ต้องมคีนคอยดูแล ส่วนที่เหลอื 
10%ช่วยตัวเองได้ แต่มีโรคประจ าตัว ลูกหลานจึงไม่อยากให้อยู่บ้านคนเดียว สถาน
ประกอบการดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุจงึเป็นธุรกจิทีเ่ขา้มาชว่ยแกป้ญัหาเหล่านี้ 
 แนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นน ามาซึ่งภาวะความเสี่ยงและปญัหาด้านสุขภาพ 
โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรงัที่เป็นปญัหาสุขภาพของผู้สูงอายุ จากการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ .ศ.2550 พบว่า ผู้สูงอายุเป็นโรคความดันโลหิต 31.7% 
โรคเบาหวาน 13.3% โรคหวัใจ 7.0% โรคอมัพาต, อมัพฤกษ์ 2.5% โรคหลอดเลอืดในสมองตบี 
1.6% และโรคมะเรง็ 0.5% นอกจากนี้อาการที่พบบ่อยในผูสู้งอายุ เช่น การหกล้ม การสูญเสยี
ความสามารถในการเดนิ สตปิญัญาเสื่อมถอย เบื่ออาหาร ปสัสาวะอุจจาระราด ท าใหลู้กหลานที่
คอยดูแลเป็นห่วงเมื่อตอ้งออกไปท างาน หลายครอบครวัจงึตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรกิารดูแล
ผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ 
 สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
  จากการศกึษาเรื่องสถานดูแลผูสู้งอายุระยะยาวโดยมูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุ
ไทย (มส.ผส.)และสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ระบุว่า พบว่าในเขต กทม. มจี านวน
สถานบรกิารสูงสุดจ านวน 68 แห่ง จ านวนสถานบรกิารดูแลระยะยาวทีเ่พิม่ขึน้สะทอ้นถงึจ านวน
ของผูสู้งอายุทีม่ภีาวะทุพพลภาพ และมภีาวะพึง่พาทีต่อ้งการใชบ้รกิารไปโดยปรยิาย   
 สถานประกอบการดูแลคนชราคดิค่าบรกิารแบ่งออก 3 ระดบั ได้แก่ ระดบับนที่มีอตัรา
ค่าบรกิารขัน้ต ่าอยู่ที่ 22,000 บาทต่อเดอืน ส่วนใหญ่จะเป็นบรกิารตามโรงพยาบาล คลนิิกที่มี
แพทย์ดูแล ซึ่งเจ้าของมกัจะเป็นนักธุรกจิหรอืแพทย์ ส่วนระดบัมาตรฐานอตัราค่าบรกิารอยู่ที ่
16,000 บาทต่อเดอืน พนักงานส่วนหนึ่งเป็นพยาบาลเกษียณที่ออกมาให้บรกิาร 13-15 เตยีง 
และระดบัทัว่ไปอตัราค่าบรกิารอยู่ที ่12,000 บาทต่อเดอืน ส่วนใหญ่นิยมโพสต์แนะน าบรกิารใน
เวบ็ไซตต์่างๆ หรอืมเีวบ็ไซตข์องตนเองโดยเฉพาะ  
 ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้จะขึน้อยู่กบัความสามารถในการดูแลตวัเองของผูสู้งอายุเน้นการป้องกนั
ไม่ใหเ้จบ็ปว่ย โดยการสงัเกตและประเมนิว่า ผูสู้งอายุมอีะไรผดิปกต ิเทยีบได้กบับรกิารระดบั
สถานีอนามัยให้น ้ าเกลือ ฉีดยา ท าแผล แต่กรณีฉุกเฉินเจ็บป่วยรุนแรง ก็สามารถส่งไป
โรงพยาบาลได ้ 



 45 

 ขา่วการรอ้ง เรยีนการปฏบิตังิานของผูดู้แลผูสู้งอายุบางแห่งวา่ ไม่มคีุณภาพ พนกังานดูแล
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างดา้ว เชน่ พม่า ลาว ท าใหห้ลายคนลงัเลทีใ่นการเขา้ไปใชบ้รกิาร 
 ผูใ้ห้บรกิารดูแลผู้ป่วยและผูสู้งอายุ ต้องคดัเลือกพนักงานที่มใีจรกัในการดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุมากกว่าการที่มีวุฒิการศึกษาที่สูง การเลือกพนักงานไม่ได้มีใจรักที่ท างาน ดูแล
ผูสู้งอายุ หรอืคดิแค่ว่าค่าแรงถูก มกัจะท าให้เกดิปญัหาตามมาเสมอ เพราะเป็นงานที่ต้องการ
ความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนมากเป็นพิเศษ ผู้สูงอายุที่เข้าไปดูแลมีสภาพร่างกาย 
ความคดิทีแ่ตกต่างกนั  
 สภาพเศรษฐกิจ 
 แนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2554 ปจัจยัสนับสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกจิ มกีารเพิม่ขึน้
ของฐานรายได้ของผูบ้รโิภคฐานรากและระบบเศรษฐกจิโดยรวม คือ การปรบัขึน้เงินเดอืนข้
าราชการ ค้าจ้างข ัน้ต ่า รวมถงึเงนิเดอืนพนักงานเอกชน อตัราการว่างงานเฉลี่ยที่ต ่า รวมถึง
ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคปรบัดขี ึน้ต่อเนื่อง จากปจัจยัขา้งตน้จะเป็นแรงสนบัสนุนส าคญัในการส่งเส
รมิใหอุ้ปสงคภ์ายในประเทศขยายไดด้อีย่างตวัต่อเนื่อง  
 ครอบครวัไทยในปัจจบุนั 
 จากผลส ารวจของสวนดุสิตโพลปีพ.ศ. 2553 เกี่ยวกบัความคดิเห็นจากประชาชนถึง 
"ครอบครวัไทย" ในปจัจุบนัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีที่ผ่านๆ มามคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ โดย
พบวา่ประชาชนกวา่ครึง่ระบุวา่ สภาพครอบครวัไทยแตกต่างไปจากเดมิมาก กว่าร้อยละ 68.63 
เนื่องมาจากสภาพแวดลอ้มและวถิชีวีติของคนในสงัคมเปลี่ยนแปลงไป คนในครอบครวัจงึต่าง
ต้องดิ้นรนท ามาหาเลี้ยงชพี สตรหีรอืภรรยาออกมาหางานท านอกบ้านเพิม่มากขึน้ ปจัจุบนันี้
ครอบครวัทีส่ามที างานคนเดยีวลดน้อยลงไปมาก แมว้า่เราจะไม่อาจหาขอ้มูลเป็นตวัเลขแน่นอน
มาแสดงไว ้ณ ที่นี้ได้กต็าม การที่ภรรยาออกมาหางานท านอกบ้านเพิ่มมากขึ้นมทีัง้ผลดแีละ
ผลเสยีต่อครอบครวั ผลดกีค็อืวา่ท าใหส้ถานะทางเศรษฐกจิของครอบครวัดขี ึน้ แต่ผลเสยีกไ็ดแ้ก่
มารดามีเวลาให้แก่ลูก ๆ น้อยลงโดยเฉพาะเมื่อลูกยงัเล็กอยู่  ท าให้ความใกล้ชดิกนัภายใน
ครอบครวัการดูแลเอาใจใส่ต่อกนัลดน้อยลง  
 ส าหรบัความเห็นของประชาชนต่อครอบครวัไทยในสมยัก่อน ส่วนใหญ่ที่ร้อยละ 40.67 
มองวา่ครอบครวัในอดตีเป็นครอบครวัขนาดใหญ่ที่มที ัง้พ่อแม่ ญาตพิี่น้องอาศยัอยู่รวมกนั จะ
เตม็ไปดว้ยความรกั ความอบอุ่น มคีวามใกล้ชดิสนิทสนมกนัอย่างมาก สมาชกิในครอบครวัมี
ความสามัคคี และพ่อแม่มีเวลาในการอบรมสัง่สอน และเลี้ยงดูบุตร เหล่านี้สะท้อนได้ว่า
ครอบครวัไทยทีม่คีวามเป็นครอบครวัเดีย่ว เริม่รูส้กึถงึปญัหาของความเป็นครอบครวัเดี่ยวและ
การใชช้วีติทีม่เีวลาเร่งรบีและจ ากดัมากยิง่ขึน้  
 อย่างไรก็ตามแม้สงัคมจะเปลี่ยนแปลงไปหากแต่ครอบครัวสมัยใหม่ก็ยังมีจุดเด่น ที่
ประชาชนส่วนใหญ่มองวา่ ครอบครวัไทยในสมยันี้ มสีทิธแิละความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั ทัง้
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สามแีละภรรยาที่ต่างช่วยกนัท ามาหากนิ และการเปิดโอกาสให้ลูกๆ มอีสิระทางความคดิและ
การกระท ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นหรือพูดคุย ขอ
ค าปรกึษาไดเ้กอืบทุกเรื่อง  
 ทัง้หมดนี้คอืภาพเปรยีบเทยีบสภาพครอบครวัไทยในอดตีและในยุคปจัจุบนั ที่ประชาชน
เหน็วา่มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก ซึ่งปญัหาสงัคมที่เกดิขึน้ในปจัจุบนัส่วนหนึ่งมาจากการ
เลีย้งดูของครอบครวั ซึ่งจากการส ารวจของสวนดุสติโพล ถงึปญัหาในครอบครวัไทยในสงัคม
ปจัจุบนั ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 34.46 พ่อแม่ไม่มเีวลาเนื่องจากต้องท ามาหาเลี้ยงชพีและ
ต้องเผชญิกบัภาวะเศรษฐกจิที่ย ่าแย่ ร้อยละ 31.51 สภาพแวดล้อม การเขา้มาของวฒันธรรม
ต่างชาต ิและเทคโนโลยตี่างๆ รองลงมาคอื ขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดความรกั ความอบอุ่นและ
การอบรมสัง่สอนจากพ่อแม่ และความไม่เขา้ใจกนั ความคดิเหน็ที่ไม่ตรงกนั มุมมองที่แตกต่าง
กนัระหว่างเดก็กบัผู้ใหญ่  จากเสียงสะท้อนเหล่านี้จะเหน็ได้ว่ายงัเป็นปญัหาเดิมๆ ที่มาจาก
ปจัจยัทางสงัคมและความเปลีย่นแปลงไปของครอบครวั โดยเฉพาะอย่างยิง่สภาพสงัคมไทยที่มี
ความขดัแยง้รุนแรง แตกแยกทางความคดิ หากสภาพครอบครวัยงัไม่มคีวามพร้อมในการเป็น
ผูใ้หค้ าปรกึษา 
 แหล่งท่ีมา 
 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์www.m-society.go.th 
 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข www.hsri.or.th  
 ส านกังานขา่วกรมประชาสมัพนัธ ์www.thainews.prd.go.th 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิwww.nesdb.go.th 
 3.3.2 การวิเคราะหข้์อมูลปฐมภมิู 
 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิท าโดยวิธีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระดับ
ผูบ้รหิารทีม่อี านาจในการตดัสนิใจและมสี่วนรวมในการก าหนดกลยุทธ์ รวมถงึก าหนดนโยบาย
ของบริษัทโดยรวมที่เหมาะสมส าหรบัธุรกิจดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุห้างหุ้นส่วนจ ากดั AAA 
รวมถงึพนกังาน ลูกคา้ใชบ้รกิารในปจัจุบนั และลูกคา้ทีเ่คยใชบ้รกิารในอดตี โดยใชรู้ปแบบการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ ซึ่งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  เครื่องมือในการศึกษา 
       การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research Method) ผู้ศกึษา
ตอ้งการใหข้อ้มูลทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มคีวามครบถว้น จงึตอ้งมเีครื่องมอืดงัต่อไปนี้ 
      1. ผูศ้กึษา ซึ่งจะท าหน้าทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
      2. เครื่องบนัทกึเสยีงส าหรบัการสมัภาษณ์ 
      3. ประเดน็ค าถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์  
 

http://www.hsri.or.th/
http://www.thainews.prd.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
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   ขัน้ตอนในการศึกษา 
      การศกึษาครัง้นี้เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 1 ท่าน พนักงาน 5 
ท่าน ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารในปจัจุบนั 5 ท่าน และลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารในอดตี 5 ท่าน ผูศ้กึษาได้ท าการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลดงันี้ 
   1. ตดิต่อขอความอนุเคราะหใ์นการสมัภาษณ์ กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา  
   2. นดัวนัและเวลา ทีจ่ะขอสมัภาษณ์แบบเผชญิหน้า (Face to Face) 
      3. เตรียมข้อมูลค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ และเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ
บนัทกึเสยีง 
   4. บนัทกึการสมัภาษณ์ และจดประเดน็ส าคญัระหวา่งการสมัภาษณ์   
 สรปุข้อมูลการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 1. ผูบ้ริหาร 1 ท่าน 
  ท่านคิดว่ากลุ่มเป้าหมายของสถานบริบาลผู้สูงอายุ ห้างหุ้นส่วนจ ากดัAAA นัน้คือ
กลุ่มใด 
 กลุ่มเป้าหมายหลกัๆคอืกลุ่มคนวยัท างาน ทีม่ผีูสู้งอายุในการดูแล แต่ตนเองไม่มเีวลาและ
ความช านาญในการทีจ่ะดูแลดว้ยตนเอง อกีทัง้ผูสู้งอายุเหล่านัน้มอีาการเจบ็ป่วยเรื้อรงั หรอืไม่
สามารถอยู่บา้นตามล าพงัได ้ 
 ท่านคิดว่าสาเหตุของการท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากดั AAA มีการเจริญเติบโตของธุรกิจท่ี
ชะลอตวัในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2553 มีสาเหตุมาจากอะไร และบริษทัมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างไร 
 ปญัหาของธุรกจิที่มกีารชะลอตวัในช่วงปี พ.ศ. 2550-2553 นัน้หลกัๆแล้วเกดิจากการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมประเภทสถานบรบิาลผูสู้งอายุในประเทศไทยมนีกัลงทุนเขา้มามากขึน้ 
อีกทัง้การขาดการวางแผนทางการตลาด และการท าการตลาดท าให้ธุรกิจยังไม่มีการ
เจรญิเตบิโตเท่าทีค่วร 
 ท่านคิดว่าบริษทัมีจดุแขง็หรือจดุเด่นอะไรท่ีท าให้ลูกค้ามาใช้บริการ 
 จุดแขง็ขององคก์ร คอื มผีูบ้รหิารทีม่คีวามรูแ้ละความช านาญในวชิาชพี เปิดบรกิารมานาน
พอสมควรท าให้องค์กรมคีวามน่าเชื่อถอื ความจรงิใจในการให้บริการประกอบกบัพนักงานมี
ความซื่อสตัย ์อกีทัง้สถานทีใ่นการใหบ้รกิารกเ็ป็นสถานทีโ่ล่งกวา้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก จงึ
ท าใหเ้หมาะแก่การพกัฟ้ืน 
 ท่านคิดว่าจดุอ่อนของบริษทัคืออะไร 
 เนื่องจากวา่เรายงัไม่ไดม้กีารวางแผนการตลาดทีจ่ะท าอย่างไรในการที่จะเพิม่จ านวนของ
ลูกคา้ใหม้ากขึน้ อกีทัง้ไม่ไดท้ าการวางแผนการตลาดในส่วนของการหาพนกังานเพิม่ เพราะวธิี
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ทีใ่ชแ้ละท าอยู่ในปจัจุบนัในการหาลูกคา้ กจ็ะเป็นคนรูจ้กัแนะน าต่อๆกนัมา และกม็กีารลงขอ้มูล
ของสถานบรกิารดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุผา่นทางหน้าเวบไซตเ์ท่านัน้ ส่วนการหาพนักงาน ทาง
เราจะเลอืกเฉพาะบุคคลทีม่คีวามรูจ้กักนั เชน่เคยมญีาตหิรอืคนรูจ้กัมาท างานกบัเรา เป็นตน้ 
 ท่านคิดว่าอุปสรรคของการท าธุรกิจในกลุ่มสินค้าและบริการในอุตสาหกรรม
ประเภทสถานบริบาลผูส้งูอาย ุระยะพกัฟ้ืน และเจบ็ป่วยเรือ้รงั คืออะไร และมีแนวทางใน
การแก้ไขอปุสรรคนัน้อย่างไร 
    อุปสรรคจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกจิ หลายครอบครวัต้องการพนักงานที่จะไปดูแลพ่อแม่ 
เพราะตอ้งการมเีวลาทีจ่ะไปท างานไดอ้ย่างเตม็ที่ แต่เนื่องจากเศรษฐกจิไม่ดคีนที่มรีายได้น้อย
ถงึแม้เขาจะมีความจ าเป็นในการที่จะหาคนดูแลแทนมากมายขนาดไหน แต่เขากไ็ม่มีอ านาจ
หรือก าลงัที่จะจ้างคนได้ การที่จะแก้อุปสรรคตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจท าได้ยากและ
ควบคุมไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของเศรษฐกจิโดยรวมของทัง้ประเทศ ถ้าเศรษฐกจิดีภาคธุรกิจ
ต่างๆกจ็ะดตีามไปดว้ย และโดยปกตริาคาทีเ่ราตัง้ไวส้ าหรบัการใหบ้รกิารกไ็ม่ไดสู้งมากไปกวา่ที่
ควรจะเป็น 
 ท่านคิดว่ าคู่ แ ข่งรายใหม่ๆท่ีจะเข้ามาในธุร กิจกลุ่ ม สินค้าและบริการใน
อตุสาหกรรมประเภทสถานบริบาลผูส้งูอาย ุระยะพกัฟ้ืน และเจบ็ป่วยเรือ้รงั มีโอกาสท่ีจะ
เข้ามาเป็นคู่แข่งรายส าคญัได้อย่างไร  
    การเขา้มาในธุรกจินี้กไ็ม่ไดย้ากหรอืวา่ง่ายจนเกนิไป ก่อนอื่นต้องมสีถานที่ บุคลากร และ
ลูกค้า การหาบุคลากรที่ดมีปีระสบการณ์ในปจัจุบนัส่วนใหญ่ผู้ประกอบธุรกจิบางคนพยายาม
เรียกราคาจากลูกค้าให้ได้สูงๆ ท าให้พนักงานอยากไปอยู่กบัเขา คือเหมือนการดึงแย่งตัว
พนกังานกนันัน้เอง แต่จากการพจิารณาของทางเราเหน็วา่ ราคาทีผู่ป้ระกอบกจิการเหล่านัน้ตัง้
ไว้ มากเกนิไปกว่าก าลงัของลูกค้าที่จะสามารถจ่ายได้ อีกทัง้พนักงานส่วนมากกไ็ม่ได้มีวุฒิ
การศกึษาสูงเท่าทีผู่ป้ระกอบธุรกจิเหล่านัน้เรยีกไปกบัลูกค้า ทางเราเองกร็ู้สกึว่าการใชว้ธินีี้ไม่
ยุตธิรรมส าหรบัลูกคา้ 
  2. พนักงานขององคก์าร จ านวน 5 ท่าน 
  ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุผลท่ีท่านเลือกมาร่วมงานกบับริษทั 
    แมว้า่จะเป็นการท าธุรกจิประเภทหนึ่ง แต่การด าเนินกจิการกลบัด าเนินแบบมคีวามเป็นพี่
เป็นน้องกนัมากกวา่โดยไม่เลอืกว่าจะเป็นพนักงานหรอืตวัของลูกค้า โดยเจ้าของกจิการเป็นมี
มนุษย์สมัพนัธ์ด ีเป็นคนที่มีจติในดี มคีวามโอบอ้อมอารชี่วยเหลอืลูกน้องทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องงาน หรอืเรื่องส่วนตวั ท าใหผู้ท้ีเ่ขา้ร่วมงานดว้ยรูส้กึถงึความเป็นกนัเองและความจรงิใจ 
   ท่านรู้จกับริษทัจากแหล่งใด 
 - รูจ้กัจากผูท้ีม่าท างานก่อนหน้านี้ 

 - รูจ้กักบัเจา้ของกจิการ 
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 ท่านคิดว่าบริษทัมีจดุเด่นอะไร 
     บรรยากาศของทีน่ี้ ไม่แออดั เพื่อนร่วมงานเกอืบทุกคนน่ารกัมคีวามเป็นเอง อยู่กบัแบบพี่
น้องท าให้ไม่รู้สกึอึดอดั พนักงานมคีวามซื่อสตัย์ สถานที่ในการให้บริการเป็นสดัส่วน มทีัง้ใน
ส่วนของผูป้ว่ย และในส่วนของพนักงาน มเีครื่องมอืทางการแพทย์ที่มคีวามจ าเป็นในการดูแล
ครบถว้น เชน่ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวดัความดนั ทีน่อนลม เตยีงผูป้ว่ย เป็นตน้ 
 ท่านคิดว่าจดุอ่อนของบริษทัคืออะไร  
    ไม่มผีูท้ีค่่อยตอ้นรบัลูกคา้โดยตรง หน้าทีก่่อนตดิต่อกบัลูกคา้จงึเป็นของเจา้ของกจิการและ
ผูช้ว่ย  
     ท่านคิดว่าลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการสถานบริการโดยทัว่ไปขึน้อยู่กบัส่ิงใด 
    ไม่มเีวลาเพยีงพอในการดูแลด้วยตนเอง และไม่มคีวามพร้อมในเรื่องการดูแลด้วยตนเอง 
อกีทัง้สถานทีห่รอืการใหบ้รกิารตอ้งมคีวามน่าเชือ่ถอื สะอาด ไม่แออดั 
 ท่านคิดว่าลูกค้าเลิกใช้บริการคือ 
     ผูป้่วยอาการดขีึน้ หรอืไม่กเ็สยีชวีติไปท าให้ลูกค้าเกิดการเลกิจ้าง อกีประเดน็หนึ่งกค็ือ
พนกังานไม่เพยีงพอ ไม่มคีนมาแทนงาน ท าใหผู้จ้า้งตอ้งหาพนักงานจากแหล่งอื่น 
 ท่านคิดว่าลูกค้าไม่ใช้บริการเพราะอะไร 
      - ลูกคา้บางรายทีต่อ้งการมาพกัอยู่กบัสถานพยาบาลต้องการความเป็นส่วนตวั คอืมหี้อง
แยกออกไปต่างหาก แต่ในปจัจุบนัทางสถานบรกิารยงัไม่มกีารแบ่งหอ้งออกมาต่างหาก มเีพยีง
การแยกฝ ัง่ชายหญงิเท่านัน้  
  - ในดา้นของเรื่องราคา ลูกคา้บางคนอาจคดิวา่อยากจะไดท้ีถู่กมากกวา่นี้ 
 ท่านคิดว่าบริษทัควรมีทิศทางการพฒันาด้านไหน 
  ต้องการให้มีพนักงานเพิ่มมากขึ้นกว่าในปจัจุบนั รวมทัง้ต้องการมีหวัหน้างานที่ไม่ใช้
อ านาจการปกครองจนท าใหผู้ร้่วมงานรูส้กึอดึอดั และส่งผลใหไ้ม่มพีนกังานอยากจะมาอยู่ 
 3. ลูกค้าท่ีใช้บริการอยู่ในปัจจบุนั จ านวน 5 ท่าน 
        ท่านรู้จกับริษทัของเราจากแหล่งใด 
       - รูจ้กักนักบัเจา้ของกจิการ 
        - การบอกต่อจากผูท้ีเ่คยใชบ้รกิาร 
        - จากเวบไซต ์
 สาเหตุท่ีท่านจ าเป็นต้องใช้บริการจากสถานบริการผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ
  คุณพ่อคุณแม่ชว่ยเหลอืตนเองไม่ได ้และลูกๆท างานกนัทุกคนจงึท าใหไ้ม่มเีวลาในการดแูล 
อกีทัง้แม้ว่าจะเป็นลูกแต่ก็ไม่สามารถดูแลได้เหมือนกบัที่จ้างพนักงานมาท า เพราะไม่ทราบ
วิธีการที่ในการดูแล รวมถึงไม่กล้าที่จะท าด้วยตัวเองเพราะความกลัว ประกอบกับทาง
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โรงพยาบาลกไ็ม่มบีรกิารในแบบรบัฝาก คอืจะต้องเขา้มาอยู่เป็นผูป้่วยในเท่านัน้ และการดูแล
ของผู้ป่วยในกไ็ม่ได้มีการบริการอย่างทัว่ถึง อีกทัง้ผูป้่วยเป็นผู้ป่วยที่เจาะคอ ต้องมคีอยดูด
เสมหะใหต้ลอดเวลา จงึท าใหต้ดัสอนใจมาใชบ้รกิารจากสถานบรกิารแทน           
     ส่ิงท่ีท าให้ท่านเกิดความพึงและตดัสินใจเลือกใช้บริการของทางสถานบริการของเรา 
 การใหบ้รกิารทีม่ลีกัษณะของความเป็นบา้นหลงัทีส่อง ความเป็นกนัเอง ความมนี ้าใจทีเ่กดิ
จากพนกังานทุกคน อกีทัง้เจา้ของกจิการ ท าใหเ้กดิความสบายใจ 
 ส่ิงใดท่ีท่านต้องการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการบริการท่ีได้รบัในปัจจบุนั 
  - ตอ้งการคนที่ท าหน้าที่เป็นหวัหน้างาน เพื่อถามอาการของผูป้่วยเวลาที่ไม่สามารถมา
เยีย่มไดด้ว้ยตนเอง  
  - ตอ้งการใหม้กีารท ากายภาพบ าบดัอย่างสม ่าเสมอ ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นนกักายภาพบ าบดั
โดยตรง แต่ขอใหม้พีนกังาน หรอืเจา้หน้าทีท่ีดู่แลท ากายภาพเบือ้งตน้ทุกๆวนั 
     ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
      การท าการตลาดของทางองค์กรน่าจะมีการท าแผ่นพับไปวางไว้ตามแผนกผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล หรอืมกีารตดิต่อกบัโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อที่ญาตขิองผูป้่วยจะได้มชี่องทางในการ
ตดิต่อมากขึ้น เพราะท าการตลาดบน Website ก็ช่วยได้ระดบัหนึ่ง แต่กม็ีหลายที่ที่ท าเป็น
โฆษณาชวนเชื่อพอไปดูจากสถานที่จรงิกไ็ม่เป็นไปตามนัน้ ท าให้หลายสถานที่ถูกมองว่าเป็น
การตลาดในเชงิสรา้งภาพ 
 4. ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการในอดีต จ านวน 5 ท่าน 
    เหตุผลท่ีท่านไม่ใช้บริการในปัจจบุนั 
  - ผูป้ว่ยเสยีชวีติแลว้ 

   - ผูป้ว่ยอาการดขีึน้ สามารถชว่ยเหลอืตนเองได้ 
       - ลูกคา้บางรายต้องการพนักงานในลกัษณะที่เหมอืนกบัคนรบัใช ้ท าให้ตวัพนักงานและ
ลูกคา้เองกไ็ม่สามารถอยู่รวมกนัได ้ 
 ท่านรู้จกัหรือได้ทราบข้อมูลของทางบริษทัจากแหล่งใด 

  - การบอกต่อจากคนรูจ้กั 
   - รูจ้กักนัเป็นการส่วนตวักบัเจ้าของกจิการ 
   - จากเวบไซต ์

 ท่านคิดว่าอะไรท่ีท าให้บริษทัของเราแตกต่างไปจากสถานบริบาลอ่ืนๆ 
  - ชอบในความซื่อสตัย ์และความรบัผดิชอบในหน้าทีข่องผูด้ าเนินกจิการ 
   - สถานทีส่ะดวกสบาย สะอาด ปลอดภยัเหมาะสมกบัการดูแลผูป้ว่ย  
   - เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตัหิน้าทีม่คีวามรูแ้ละความช านาญในการดูแล  
   - มอีุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทยค์่อยอ านวยความสะดวกครบถว้น 
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 ท่านคิดว่าบริษทัควรเพ่ิมเติมส่ิงใดเพ่ือให้ท่านเกิดความพึงพอใจ 

   อยากใหม้หีอ้งทีเ่ป็นส่วนตวั เพราะก่อนหน้านี้เคยหาสถานทีใ่หก้บัคุณพ่อซึ่งเป็นผูป้ว่ย แต่
ความทีท่่านเป็นคนทีม่คีวามเป็นส่วนตวัสูง ท าให้ต้องการได้ห้องที่แยกออกจากผูป้่วยอื่นๆ แต่
ในขณะนัน้ ทางบรษิทัยงัไม่มหีอ้งดงักล่าว  
 ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุจงูใจท่ีท าให้ท่านกลบัมาใช้บริการ 
      ความซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบในหน้าที ่อกีทัง้แมจ้ะไม่ไดใ้ชบ้รกิารแลว้ แต่ทางบรษิทักย็งั
ไม่การตดิต่อกบัลูกคา้ในโอกาสพเิศษอยู่เสมอ อกีทัง้ค่าใชจ้่ายกไ็ม่ได้สูงมากเหมอืนกบัการเขา้
พกัในโรงพยาบาล อกีทัง้มเีจ้าหน้าที่ค่อยดูแลตลอด 24 ชม. สถานที่กส็ะอาด อากาศถ่ายเท
สะดวก 
 ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไร 
      - การท าหอ้งพเิศษทีแ่ยกเป็นห้องๆ คล้ายกบัห้องพเิศษของโรงพยาบาล รวมทัง้แนะน า
ใหท้ าการตลาดโดยการไปวางแผนพบัตามโรงพยาบาลในส่วนของผูป้ว่ยใน เพราะผูป้่วยเหล่านี้
ถา้จะตอ้งอยู่โรงพยาบาลซึ่งมคี่าใชจ้่ายทีสู่งกวา่กไ็ม่สามารถทีจ่ะใชบ้รกิารไดต้ลอดไป 
      - อยากจะเสนอเรื่องการประชาสมัพนัธ์ ให้ท าการประชาสมัพนัธ์แบบที่มีหน้าเวปไซต์
ส่วนตวัคอืเป็นหน้าเวบไซต์ของบรษิทัโดยตรง รวมทัง้การท าแผ่นพบัไปวางตามโรงพยาบาล
ต่างๆ 

3.4 การสรปุประมวลผล ตามกระบวนการเชิงกลยทุธ ์

3.4.1 การวิเคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 
      จากการเกบ็ขอ้มูลปฐมภูม ิและทุตยิภูมนิ ามาวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
 การวิเคราะหปั์จจยัภายนอก (External Analysis ) 
 PEST Analysis เป็นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปทีจ่ะส่งผลต่ออุตสาหกรรม 

 1. นโยบายรฐัและการเมือง (Political=P) 
  สภาวะทางการเมืองยังคงไม่มัน่คง แต่ปญัหาด้านผู้สูงอายุที่เพิ่มจ านวนขึ้น ท าให้รฐัมี
นโยบายเกี่ยวกบัการพฒันาคุณภาพชวีติที่ดขีองผูสู้งอายุอย่างต่อเนื่อง อาทเิช่น การประกาศ
ของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เกี่ยวกบัการก าหนดหลกั เกณฑ์วธิีการ 
และเงื่อนไขการคุม้ครอง การส่งเสรมิ และการสนบัสนุนชว่ยเหลอืผูสู้งอายุ ที่ได้รบัอนัตรายจาก
การทารุณกรรมหรอืแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบธรรมตามกฎหมาย หรอืถูกทอดทิ้ง โดยมี
การจดัสวสัดกิารให้เป็นพเิศษ นอกจากในส่วนของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์แล้ว ทางด้านกระทรวงสาธารณะสุขกพ็ยายามผลกัดนัในเรื่องของผูสู้งอายุให้เป็นวะระ



 52 

แห่งชาตอิกีดว้ย แต่ในดา้นของสถานบรบิาลดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุยงัขาดกฎหมายรองรบัและ
ยงัไม่มหีน่วยงานรบัขึน้ทะเบยีนทีช่ดัเจน 
  2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic=E) 
      ปี 2553 แมใ้นชว่งปลายปีไทยจะประสบปญัหาอุทกภยัในหลายพืน้ที่ แต่ความเสยีหายต่อ
ภาคเศรษฐกิจจริงมีไม่มาก การคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจในปี 2554 มกีารปรบัขึ้น
เงนิเดอืนขา้ราชการ คา้จา้งข ัน้ต ่า รวมถงึเงนิเดอืนพนกังานเอกชน อตัราการว่างงานเฉลี่ยที่ต ่า 
ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคปรบัดีขึ้นต่อเนื่อง จากปจัจยัข้างต้นจะเป็นแรงสนับสนุนส าคญัในการ
ส่งเสริมให้อุปสงค์ภายในประเทศขยายได้ดีอย่างตวัต่อเนื่อง อีกทัง้ประชาชนมีก าลงัในการ
จบัจ่ายใชส้อยมากยิง่ขึน้  
 3. ด้านสงัคมและวฒันธรรม (Social=S) 
 จ านวนประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยมจี านวนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ รายงานการศกึษา
ความตอ้งการผูดู้แลผูสู้งอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ในอกี 20 ปีขา้งหน้าของมูลนิธสิถาบนัวจิยัและ
พฒันาผูสู้งอายุไทยและสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข พบวา่ ผูสู้งอายุทีอ่ยู่ภายใตก้ารดูแลกนัเอง
ในครอบครวัมจี านวนเพิม่ขึน้จาก 67,395 คนในปี 2548 เป็น 79,888 คนในปี 2558 และ
ผูสู้งอายุทีต่อ้งการจา้งผูดู้แลเพิม่ขึน้จาก 25,675 คนในปี 2548 เป็น 31,955 คนในปี 2558คนใน
สงัคมยุคปจัจุบนัต่างตอ้งท างานหาเลี้ยงชพีกนัเป็นส่วนใหญ่ ผูท้ี่ท าหน้าที่เป็นภรรยาเองกต็้อง
ออกมาท างานเช่นกนั เหตุผลส่วนใหญ่ที่ลูกหลานมาใชบ้รกิาร คอืไม่มเีวลาในการดูแลเพราะ
ตอ้งท างาน และไม่มคีวามรูใ้นการดูแล จงึหนัมาพึ่งสถานบรกิารดูแลผูป้่วยและผูสู้งอายุในการ
ชว่ยดูแล 
    4. ด้านเทคโนโลยี (Technology=T) 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใน
ปจัจุบนัหลายชนิดมีความง่ายต่อการใช้งาน อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายชนิดเริ่มน าระบบ
ดจิิตอลเขา้มาช่วยในการแปลผล ท าให้ลดความยุ่งยากในการใช้งานของผูใ้ช ้เช่น เครื่องวดั
ความดนั เครื่องวดัไข ้เป็นตน้ 
 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมในอตุสาหกรรม   
      โดยใช ้Five Forces Model ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการส ารวจสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขนั โดยอธิบายสภาพแวดล้อมในการแข่งขนัในรูปแบบของแรงกดดนัพื้นฐานทางกา ร
แขง่ขนั 5 ประการ ดงันัน้ 
  1.การแข่งขันจากคู่แข่งภายในธุรกิจเดียวกัน  (Rivalry among Existing 
Competitors) ในปจัจุบนัสภาพทางการแข่งขนัของธุรกิจสถานบรบิาลผู้ป่วยและผูสู้งอายุมี
แนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากจ านวนของประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่แขง่ขนักนัในเรื่องของราคา บางรายเน้นการคดิค่าบรกิารที่สูง เพื่อเป็น



 53 

การดงึพนกังานมาอยู่กบัตนใหไ้ดม้าก แต่ในความเป็นจรงิจะส่งผลต่อความอยู่รอดของกจิการใน
ระยะยาวได ้ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัด้านการบรกิารเพื่อเป็นการรกัษาลูกค้าใน
ระยะยาว        
 2. การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ (Threats of New Entrants) การเขา้มาในธุรกจินี้ไม่
จ าเป็นตอ้งมเีงนิทุนสูง เพยีงแต่ตอ้งการคนท างานที่มคีุณภาพ และต้องอาศยัการเป็นที่ยอมรบั
และรูจ้กั ผูป้ระกอบการบางรายกป็รบับางส่วนของทีอ่ยู่อาศยัมาเป็นสถานบรบิาลดูแลผู้ป่วยและ
ผูสู้งอายุท าใหเ้ป็นการลดตน้ทุนลงไปอกี ปจัจุบนัเป็นยุคทีเ่ร่งรบีท าใหค้นส่วนมากตอ้งการผูท้ีจ่ะ
มาดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อีกทัง้งานบ้านต่างๆแทนตน ท าให้เกิดธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัเพิ่ม
จ านวนมากขึน้อย่างรวดเรว็ 
 3. อ านาจต่อรองของผู้ขายวตัถดิุบ (Bargaining Power of Suppliers) การสัง่สนิค้า
ในปรมิาณมากท าใหอ้ านาจการต่อรองของผูข้ายวตัถุดบิลดน้อยลง 
 4. อ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) ปจัจุบนัลูกค้ามคีวาม
คาดหวงัในการให้บริการ เนื่องจากเป็นการให้บริการกบับุคคลอนัเป็นที่รกั ท าให้ผู้ซื้อต้อง
พถิพีถินัในการเลอืกบรษิทัที่จะใชบ้รกิาร แม้จะมผีูเ้ขา้มาในธุรกจิประเภทนี้เพิม่มากขึน้ แต่ใน
ดา้นของคุณภาพกย็งัไม่ความแตกต่างกนัอยู่มาก ท าใหผู้ซ้ื้อมอี านาจต่อรองไดไ้ม่สูงนกั 
    5. ภยัคุกคามของสินค้าหรือบริการทดแทน (Threats of Substitute Products)             
การเพิม่จ านวนของแรงงานต่างด้าวซึ่งมคี่าแรงต ่ากว่าแรงงานไทย ท าให้ผูซ้ื้อบางรายเลอืกใช้
บริการแทนการหาพนักงานที่เป็นแรงงานไทยผ่านทางสถานบริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะ เนื่องจากไดร้าคาต ่ากวา่ แต่กย็งัไม่เป็นอุปสรรคมากนกั  
 
 ตารางท่ี 3.1 สรุปการวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม 
 
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการแข่งขนัในอุตสาหกกรม มาก กลาง น้อย 

1.  การแข่งขนัจากคู่แข่งภายในธุรกจิเดยีวกนั /   

2. การคุกคามของผูเ้ขา้มาใหม่ /   

3.  อ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดบิ  /  

4.  อ านาจการต่อรองของผูซ้ือ้   / 

5.  ภยัคุกคามของสนิคา้ทดแทน   / 

 
 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในองคก์ร      การวเิคราะหโ์ดยใช ้แบบจ าลอง 7S ของ Mckinsey's 7Ss    
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 อธบิายความสมัพนัธข์องปจัจยัทีช่ว่ยใหอ้งค์กรประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงาน โดย
แบบจ าลองมสี่วนประกอบ 7 ประการดงัต่อไปนี้ 
 1. กลยทุธข์ององค์กร (Strategy) เนื่องจากเป็นธุรกจิภายในครอบครวั การวางกลยุทธ์
ต่างๆจงึยงัไม่มอีย่างเป็นระบบ แต่หลกัในการท าธุรกจิกค็อืการให้บรกิารที่มคีุณภาพ และสร้าง
ความพงึพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 
 2. โครงสร้างองค์การ (Structure) เป็นโครงสร้างองค์กรขนาดเลก็ เนื่องจากเป็นธุรกจิ
ภายในครอบครวั การติดต่อหากนัจงึเป็นเรื่องง่าย มีงานแบ่งหน้าที่กนัอย่างชดัเจน เช่นงาน
บรกิารจะแบ่งเป็น 3 ประเภทคอื 1) การดูแลผูป้่วยและผูสู้งอายุ 2) แม่บ้าน 3) พี่เลี้ยงเดก็ การ
จดัองคก์รทีด่จีะชว่ยใหล้ดความซ ้าซ้อนและความขดัแยง้ในการท าหน้าที ่บุคลากรทราบขอบเขต
ในการท างานทีต่อ้งรบัผดิชอบ 
 3. ระบบการปฏิบติังาน (System) ด้านระบบการปฏบิตังิาน มกีารคดัเลอืกและสรรหา
บุคคลใหต้รงความตอ้งการของลูกคา้ โดยแบบตามประเภทการให้บรกิาร มกีารฝึกอบรมอย่าง
สม ่าเสมอ  
 4. บุคลากร (Staff) เป็นธุรกจิเกี่ยวกบัการบรกิารที่ต้องใช้ทกัษะเกี่ยวกบัการพยาบาล
ตลอด 24 ชัว่โมง บุคคากรทีจ่ะท างานจงึต้องเป็นผูท้ี่มาความรู้พื้นฐานด้านการพยาบาล และที่
ส าคญัตอ้งเป็นผูท้ีม่ใีจรกัในงานบรกิาร  
 5. ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) องค์กรมกีารอบรมพนักงานทุกคนให้มคีวามรู ้
และความเขา้ใจในพืน้ฐานของการพยาบาล อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิาน
ตามต าแหน่งหน้าและความรบัผดิชอบได ้  
 6. รูปแบบการบริหารจดัการ (Style) ลักษณะการบริหารงานของผู้บริหารเป็นใน 
ลกัษณะการบรหิารแบบครอบครวั คอืมคีวามเอื้อเฟ้ือต่อกนั สามารถพูดคุยกนัเหมอืนได้ท าให้
พนกังานรูส้กึถงึความเป็นมติรและเกดิความจงรกัภกัดตี่อองคก์รตามมา 
 7. ค่านิยมร่วม (Shared values) ค่านิยมภายในองคก์รกค็อื พนักงานทุกคนอยู่กนัอย่าง
พีน้่อง ดูแลและใหบ้รกิารลูกคา้ดว้ยคุณภาพดุจญาตมิติร เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดใีนการท างาน 
อกีทัง้เป็นการสรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้                             
 การวิเคราะห ์SWOT Analysis  
 จดุแขง็ (Strengths)  

 1. บรษิทัมเีงนิทุนสูง ไม่มกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัทางการเงนิใดๆ 
 2. ผูบ้รหิารมปีระสบการณ์และความรูใ้นการดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ 
 3. องคก์รมจีรยิธรรมในการท าธุรกจิ ท าใหพ้นักงานเกดิความจงรกัภกัดกีบัองคก์ร 

  4. องคก์รอยู่ในธุรกจิประเภทดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุมานานจงึมคีวามน่าเชือ่ถอื 
  5. มสีถานทีใ่นการดูแลเป็นของตนเอง ไม่ตอ้งเชา่สถานทีใ่นการด าเนินกจิการ 
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  6. สถานทีใ่หบ้รกิารตัง้อยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่ ีเหมาะแก่การพกัฟ้ืน 
  7. มอีุปกรณ์ทางการแพทยข์ ัน้พืน้ฐานทีใ่ชใ้นการดูแลผูป้ว่ยครบตามความเหมาะสม 
  8. การบรกิารทีด่ขีององคก์ร ท าใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจและมกีารบอกต่อกนั 

  จดุอ่อน (Weaknesses) 
  1. การบรหิารงานเป็นแบบครอบครวั 
  2. ไม่มบีุคลากรดา้นการตลาด 
  3. พนกังานมจี านวนไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
  4. ภายในสถานทีไ่ม่มกีารแบ่งหอ้งทีเ่ป็นหอ้ง VIP  

 โอกาส (Opportunities) 
  1. จ านวนผูสู้งอายุเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
  2. วถิชีวีติของคนในสงัคมยุคปจัจุบนัเปลีย่นแปลงไป คนในครอบครวัต่างตอ้งดิน้รนท ามา
หาเลีย้งชพี อกีทัง้ขาดความรูใ้นการทีจ่ะดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุดว้ยตนเอง 
  3. คนต่างจงัหวดัเขา้มาหางานท าในเมอืงมากขึน้ 
  4. เทคโนโลยกีา้วหน้ามากขึน้ ท าใหอุ้ปกรณ์ทีใ่ชท้างการแพทยม์วีธิกีารใชท้ีส่ะดวก 
   อปุสรรค (Threat) 
  1. สภาพเศรษฐกจิมคีวามผนัผวนตลอดเวลา อกีทัง้สถานการณ์ทางการเมอืงกย็งัไม่นิ่ง 
  2. แนวโน้มการเปิดกจิการประเภทดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุมมีากขึน้ 
  3. การก าหนดราคาในการใหบ้รกิารของตลาดการดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุมคีวามผนัผวนอยู่ตลอดเวลา 
 3.4.2 การก าหนดแนวทางในการเลือกกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลทุตยิภูมแิละขอ้มูลปฐมภูม ิแสดงให้เหน็ว่า สาเหตุที่ท าให้ยอดการ
ใหบ้รกิารของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA ไม่มกีารเตบิโต อนัเนื่องมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอกที่
มกีารแข่งขนัที่รุนแรง อกีทัง้สภาพเศรษฐกจิก็มคีวามผนัผวน ท าให้ผูบ้รโิภคต้องปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมการใชจ้่าย ประกอบกบัปจัจยัต่างๆทีเ่ป็นจุดอ่อนของบรษิทั เชน่ ไม่มกีารวางแผนการ
ท าการตลาด จงึท าให้การให้บรกิารเป็นเพยีงการบอกต่อจากคนที่เคยใช้บรกิารไปยงับุคคลที่
รูจ้กัเท่านัน้ ในเรื่องของสถานทีท่ีไ่ม่มหีอ้งพเิศษส าหรบัผูท้ี่ต้องการความเป็นส่วนตวั ท าให้เสยี
โอกาสในการที่ลูกค้าเขา้มาดูสถานที่แล้วชอบ แต่ทางบรษิทัไม่มหี้อง VIP ให้ เป็นต้น สาเหตุ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศกึษาครัง้นี้คอื  
 - เพื่อศกึษาปญัหาหรอืปจัจยัภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนลูกค้าที่เขา้ใช้
บรกิารดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ 
 - เพื่อศกึษาสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิของอุตสาหกรรมสถานบรกิารดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ                                                                                                                                                                                                                                       
 - ศกึษาเพื่อก าหนดกลยุทธร์ะดบับรษิทั กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ และเพิม่
จ านวนลูกคา้ และผลประกอบการอย่างยัง่ยนื          
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    ดงันัน้การศกึษาครัง้นี้ จงึได้ก าหนดทางเลอืกกลยุทธ์ และขอ้เสนอในการท ากลยุทธ์เพื่อ
แกไ้ขปญัหาดงักล่าวดงัต่อไปนี้ 
การก าหนด TOWS Matrix 
 
ตารางท่ี 3.2 การก าหนดกลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) โดยใช ้TOWS Matrix 
 

ปัจจยัภายใน (Internal Factor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก (External Factor) 

จดุแขง็ (Strengths)  
S1 : บรษิทัมเีงนิทุนสูง โดยไม่มกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนั
ทางการเงนิใดๆ 
S2 : ผูบ้รหิารมปีระสบการณ์และความรูใ้นการดูแลผูป้ว่ย
และผูสู้งอาย ุ
S3 : องคก์รมจีรยิธรรมในการท าธุรกจิ ท าใหพ้นกังานเกดิ
ความจงรกัภกัดกีบัองคก์ร 
S4 : องคก์รอยูใ่นธุรกจิประเภทดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายมุา
นานจงึมคีวามน่าเชื่อถอื 
S5 : มสีถานที่ในการดูแลเป็นของตนเอง ไม่ตอ้งเช่า
สถานที่ในการด าเนินกจิการ 
S6 : สถานที่ใหบ้รกิารตัง้อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่ด ีเหมาะ
แก่การพกัฟ้ืน 
S7 : มอีุปกรณ์ทางการแพทยข์ ัน้พืน้ฐานที่ใชใ้นการดูแล
ผูป้ว่ยครบตามความเหมาะสม 
S8 : การบรกิารที่ดขีององคก์ร ท าใหลู้กคา้เกดิความ
ประทบัใจและมกีารบอกต่อกนั 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
W1 : การบรหิารงานเป็นแบบครอบครวั 
W2 : ไม่มบีุคลากรดา้นการตลาด 
W3 : พนกังานมจี านวนไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ 
W4 : ภายในสถานที่ไม่มกีารแบ่งหอ้งที่เป็นหอ้ง VIP 

 โอกาส (Opportunities) 
O1 : จ านวนผูสู้งอายเุพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
O2 : วถิชีวีติของคนในสงัคมยคุปจัจุบนั
เปลี่ยนแปลงไป คนในครอบครวัต่างตอ้งดิน้รน
ท ามาหาเลีย้งชพี อกีทัง้ขาดความรูใ้นการที่จะ
ดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายดุว้ยตนเอง 
O3 : คนต่างจงัหวดัเขา้หางานในเมอืงมากขึน้ 
O4 : เทคโนโลยกีา้วหน้ามากขึน้ ท าให้
อุปกรณ์ที่ใชท้างการแพทยม์วีธิกีารใชท้ี่สะดวก  

SO 
กลยทุธเ์ติบโต 
ใชก้ลยทุธก์ารเจาะตลาด คอืพยายามเพิม่ยอดขายจาก
บรกิารปจัจบุนัในตลาดปจัจุบนั โดยใชค้วามพยายามใน
การด าเนินงานมากขึน้  
(S2,S4,S8,O1,O2) 

WO 
กลยทุธเ์ติบโต 
ใชก้ลยทุธก์ารพฒันาตลาด โดยการท าการเจาะตลาดใน
กลุ่มผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพโสด และยงัไม่มผีูดู้แลใน
อนาคต 
(W2,W3,O1,O3) 

อุปสรรค (Threat) 
T1 :  สภาพเศรษฐกจิมคีวามผนัผวน
ตลอดเวลา  
T2 : แนวโน้มการเปิดกจิการประเภทดูแล
ผูป้ว่ยและผูสู้งอายเุพิม่มากขึน้ 
T3 : การก าหนดราคาในการใหบ้รกิารของ
ตลาดการดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายมุคีวามผนั
ผวนอยูต่ลอดเวลา 

ST 
กลยทุธค์งท่ี 
เป็นกลยทุธก์ารรกัษาสภาพเดมิในปจัจุบนัต่อไป เพื่อ
รกัษาขนาดของธุรกจิในปจัจุบนั 
(S3,S4,T1,T2) 

WT 
กลยทุธต์ดัทอน 
ใชก้ลยทุธก์ารไม่ลงทุน เพื่อใหธุ้รกจิสามารถด าเนินการ
อยูไ่ด้ 
(W2,W3,T1,T3) 
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กลยทุธท์างเลือกในระดบัองคก์ร (Corporate Strategy)  
 
 เป็นกลยุทธ์หลกัที่ใช้ในการก าหนดแนวทางการปฏบิตัิงานขององค์กร เพื่อให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายไดใ้นระยะยาว โดยมทีางเลอืกดงันี้ 
  
 ทางเลือกท่ี 1 กลยทุธก์ารเจริญเติบโต (Growth Strategy)  
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลปจัจยัสภาพแวดล้อมทัง้ปจัจยัภายในและภายนอกทัง้หมด และ
น ามาวเิคราะห ์TOWS Matrix พบวา่ ในการท าธุรกจิประเภทสถานประกอบการดูแลผูป้่วยและ
ผูสู้งอายุของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA ยงัมโีอกาสและศกัยภาพในการเจรญิเตบิโต เนื่องจากจุด
แขง็ขององค์กรที่มีผูบ้ริหารองค์กรเป็นพยาบาลวชิาชพี และด าเนินกิจการมานานจงึมีความ
น่าเชือ่ถอื อกีทัง้มสีถานทีแ่ละเงนิทุนเป็นของตนเอง จงึควรเลอืกใชก้ลยุทธเ์พื่อพฒันากจิการให้
เจรญิเตบิโต (Growth Strategy) โดยใชก้ลยุทธก์ารเจาะตลาด และพฒันาการตลาด คอืพยายาม
เพิม่ยอดขายจากบรกิารปจัจุบนัในตลาดปจัจุบนั โดยใชค้วามพยายามในการด าเนินงานมากขึน้
การบริการปจัจุบนัคือการบริการดุแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ตลาดปจัจุบนัคือตลาดผู้ป่วยและ
ผูสู้งอายุ ทีผ่า่นมาองคก์รไม่มกีารท าการตลาด นอกจากการบอกต่อขอผูท้ี่เคยใชบ้รกิาร ดงันัน้
จึงควรท าการตลาดกับผู้ป่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ท าการตลาดกับกลุ่มของ
พนัก งาน เพื่ อ เพิ่มจ านวนของพนักง าน ให้ เพียงพอต่ อความต้องการของลู กค้ า 
(S2,S4,S8,O1,O2) 
 ข้อดี 

1. เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาวใหแ้กอ่งคก์ร 
2. สามารถสรา้งยอดขายไดเ้พิม่มากขึน้ ท าใหฐ้านลูกคา้ขยายไดม้ากยิง่ข ึน้ 

 ข้อเสีย 
1. อาจจะตอ้งใชเ้งนิลงทนุเพิม่มากขึน้ในการขยายการด าเนินกจิการ 

   
  ทางเลือกท่ี 2 กลยทุธก์ารรกัษาเสถียรภาพ (Stability Strategy)  
  ใชก้ลยุทธก์ารคงที ่โดยน าจุดแขง็ขององค์กรที่มจีรยิธรรมในการท าธุรกจิ ท าให้พนักงาน
เกดิความจงรกัภกัดตี่อองคก์ร และองคก์รอยู่ในธุรกจิประเภทดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุมานานจงึมี
ความน่าเชือ่ถอื แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิที่มคีวามผนัผวนตลอดเวลา ท าให้องค์กรมคีวาม
จ าเป็นทีต่อ้งรกัษาสภาพ และขนาดของธุรกจิในปจัจุบนั (S3, S4, T1, T2)  
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  ข้อดี 
1. องคก์รไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการขยายการด าเนินกจิการ 

 
 ข้อเสีย 

1. การเขา้มาของคู่แขง่รายใหมม่จี านวนมากขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหอ้าจถูกแย่งลกูคา้ไปได ้
2. ยอดขายลดลง หรอืยงัคงเท่าเดมิ 
 

   ทางเลือกท่ี 3 กลยทุธก์ารตดัทอน (Retrenchment Strategy)  
  เป็นทางออกในการแกป้ญัหาขององคก์รทีไ่ม่ประสบผลส าเรจ็ หรอืส าหรบัธุรกจิทีเ่ขา้สู่ช่วง
ตกต ่าของวงจรชวีติ กลยุทธก์ารตดัทอนจงึเป็นทางเลอืกสุดท้ายขององค์การ ซึ่งศกัยภาพของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA ยงัมคีวามสามารถพอในการด าเนินธุรกจิ กลยุทธน์ี้จงึไม่เหมาะสม 
  ข้อดี  

1. ลดตน้ทุนในการด าเนินกจิการ 
 ข้อเสีย 

1. ตลาดยงัมกีารเตบิโต ท าใหคู้่แขง่มกีารพฒันา อาจท าใหเ้สยีลูกคา้บางส่วนไป 
2. เสยีภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 

 
สรปุทางเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 
  
  กลยุทธร์ะดบัองค์กรที่เลอืกคอื กลยุทธ์การเตบิโต (Growth Strategy) โดยใชก้ลยุทธ์การ
เจาะตลาด และพฒันาการตลาด  
  จากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และวสิยัทัศน์ของผู้บริหาร สรุปว่า 
ปจัจุบันตลาดบริการการประเภทดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกมาก 
เนื่องจากจ านวนผูสู้งอายุทีเ่พิม่สูงขึน้ในทุกปี ประกอบกบัสภาพสงัคมที่ผูค้นไม่มเีวลาเนื่องจาก
ตอ้งออกไปท างานนอกบ้าน ท าให้ความต้องการการใชบ้รกิารของสถานบรกิารดูแลผูป้่วยและ
ผูสู้งอายุเพิม่สูงขึน้ตามมา ท าใหอ้งคก์รตอ้งพจิารณาถงึกลยุทธเ์ตบิโตทีใ่ชก้ลยุทธก์ารเจาะตลาด 
และการพฒันาการตลาด โดยพยายามเพิม่ยอดขายจากบรกิารปจัจุบนัในตลาดปจัจุบนั โดยใช้
ความพยายามในการด าเนินงานมากขึน้ ที่ผ่านมาองค์กรไม่มีการท าการตลาด นอกจากการ
บอกต่อขอผูท้ีเ่คยใชบ้รกิาร ดงันัน้จงึควรท าการตลาดกบัผูป้่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเพิม่มาก
ขึน้ ท าการตลาดกบักลุ่มของพนกังาน เพื่อเพิม่จ านวนของพนกังานใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้  
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ตารางท่ี 3.3 สรุปกลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy)   
 

ระดบักลยทุธ ์ ทางเลือกกลยทุธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยทุธท่ี์ดีท่ีสดุ 

Corporate 
Strategy 

1.Growth Strategy 1.เพิม่
ความสามารถใน
การแขง่ขนัระยะ
ยาวใหแ้ก่ทาง
องคก์ร 
2. สามารถสรา้ง
ยอดขายไดเ้พิม่
มากขึน้ ท าใหฐ้าน
ลูกคา้ขยายไดม้าก
ยิง่ข ึน้ 

1. อาจตอ้งใชเ้งนิลง
เพิม่มากขึน้ในการ
ขยายการด าเนิน
กจิการ 

 Growth Strategy 
เพื่อเป็นการขยาย
ฐานลูกคา้ใหม้าก
ยิง่ข ึน้ อกีทัง้เพิม่
ความสามารถใน
การแขง่ขนัในระยะ
ยาวใหแ้ก่องคก์ร  
(S2,S4,S8,O1,O2) 

 2.Stability 
Strategy 

1.องคก์รไม่ตอ้งเสยี
ค่าใชจ้่ายในการ
ขยายการด าเนิน
กจิการ 

1.การเขา้มาของ
คู่แขง่รายใหมม่ี
จ านวนมากขึน้
อย่างตอ่เนื่อง ท า
ใหอ้าจถกูแย่งลูกคา้
ไปได ้
2.ยอดขายลดลง 
หรอืยงัคงเท่าเดมิ 

 3.Retrenchment 
Strategy 

1. ลดตน้ทุนในการ
ด าเนินกจิการ 

1.ตลาดยงัมกีาร
เตบิโต ท าใหคู้่แขง่
มกีารพฒันา อาจ
ท าใหเ้สยีลูกคา้
บางส่วนไป 
2.เสยีภาพลกัษณ์ที่
ดขีององคก์ร 

 
 
 



 60 

การก าหนด TOWS Matrix 
 
ตารางท่ี 3.4 การก าหนดกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) โดยใช ้TOWS Matrix 
ปัจจยัภายใน (Internal Factor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก (External Factor) 

จดุแขง็ (Strengths)  
S1 : บรษิทัมเีงนิทุนสงู โดยไม่มกีารกูย้มืเงนิ
จากสถาบนัทางการเงนิใดๆ 
S2 : ผูบ้รหิารมปีระสบการณ์และความรูใ้นการ
ดแูลผูป้่วยและผูส้งูอายุ 
S3 : องคก์รมจีรยิธรรมในการท าธุรกจิ ท าให้
พนักงานเกดิความจงรกัภกัดกีบัองคก์ร 
S4 : องคก์รอยู่ในธุรกจิประเภทดแูลผูป้่วยและ
ผูส้งูอายุมานานจงึมคีวามน่าเชือ่ถอื 
S5 : มสีถานทีใ่นการดูแลเป็นของตนเอง ไม่
ตอ้งเช่าสถานทีใ่นการด าเนินกจิการ 
S6 : การบรกิารทีด่ขีององคก์ร ท าให้ลกูคา้เกดิ
ความประทบัใจและมกีารบอกต่อกนั 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
W1 : การบรหิารงานเป็นแบบครอบครวั 
W2 : ไม่มบุีคลากรดา้นการตลาด 
W3 : พนักงานมจี านวนไม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ 
W4 : ภายในสถานทีไ่ม่มกีารแบ่งหอ้งทีเ่ป็น
หอ้ง VIP 
 
 

 โอกาส (Opportunities) 
O1 : จ านวนผูส้งูอายุเพิม่ข ึน้อย่างต่อเนื่อง 
O2 : วถิชีวีติของคนในสงัคมยุคปจัจุบนัเปลีย่นแปลง
ไป คนในครอบครวัต่างตอ้งดิน้รนท ามาหาเลีย้งชพี 
อกีทัง้ขาดความรูใ้นการทีจ่ะดูแลผูป้่วยและผูส้งูอายุ
ดว้ยตนเอง 
O3 : คนต่างจงัหวดัเขา้หางานในเมอืงมากขึน้ 
O4 : เทคโนโลยกีา้วหน้ามากขึน้ ท าใหอุ้ปกรณ์ทีใ่ช้
ทางการแพทยม์วีธิกีารใช้ทีส่ะดวก  

SO 
กลยุทธ์การสรา้งความแตกต่าง 
โดยการสรา้งความแตกต่างด้านภาพลกัษณ์ 
คอืสรา้งความแตกต่างดา้นความรูส้กึนึกคดิ
ของลกูคา้ต่อการใหบ้รกิาร 
(S2,S3,S4,S8,O1,O2) 

WO 
กลยุทธ์มุ่งท่ีความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม 
โดยการสรา้งความแตกต่าง เพือ่สนองความ
ตอ้งการของลกูคา้เฉพาะกลุ่มได้ 
(W4,O1,O3,O4) 

อุปสรรค (Threat) 
T1 :  สภาพเศรษฐกจิมคีวามผนัผวนตลอดเวลา  
T2 : แนวโน้มการเปิดกจิการประเภทดูแลผูป้่วยและ
ผูส้งูอายุเพิม่มากขึน้ 
T3 : การก าหนดราคาในการใหบ้รกิารของตลาดการ
ดแูลผูป้่วยและผูส้งูอายุมคีวามผนัผวนอยู่ตลอดเวลา 

ST 
กลยุทธ์เป็นผูน้ าด้านต้นทุน 
โดยการควบคุมตน้ทุนใหต้ ่าทีสุ่ด เพือ่ให้
องคก์รมกี าไรสงูสุด และสามารถอยู่รอดไดใ้น
สถานการณ์ทีม่กีารแขง่ขนัรุนแรง  
(S1,S2,S5,T1,T2) 

WT 
กลยุทธ์มุ่งท่ีต้นทุนต า่ 
โดยการบรกิารทีม่คีุณภาพ มคีวามน่าเชือ่ถอื
ในราคาทีต่ ่ากว่าคู่แขง่ 
(W1,T1,T2,T3) 
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กลยทุธท์างเลือกในระดบัธรุกิจ (Business Strategy)  
 
 เป็นการคดัเลอืกกลยุทธร์ะดบัธุรกจิทีเ่หมาะสม  กลยุทธท์ีใ่ชใ้นระดบันี้จะเป็นสิง่ส าคญัที่
แสดงถงึการวางขอบเขตการด าเนินกจิการขององคก์ร กลยุทธ์ระดบัธุรกจินี้จะเป็นในส่วนของ
แผนกการดูแลผูสู้งอายุทีม่อีาการเจบ็ปว่ยเรือ้รงั และตอ้งการการดูแลในระยะยาว ตามทางเลอืก
ดงันี้ 
 
 ทางเลือกท่ี 1 กลยทุธก์ารเป็นผูน้ าด้านการลดต้นทุน (Cost-Leadership Strategy) 
 เป็นกลยุทธก์ารแขง่ขนัขององคก์รทีม่ตีลาดเป้าหมายกวา้งโดยการสรา้งประสทิธภิาพใน
การด าเนินงาน ในขณะทีค่วบคุมตน้ทุนต ่าสุด ท าใหอ้งคก์ารมกี าไรสูงขึน้ และสามารถอยู่รอดใน
สถานการณ์การแขง่ขนัทีรุ่นแรงได ้การมตีน้ทนุต ่าจะเป็นการกดีกนัการเขา้สู่อุตสาหกรรมของผู้
เขา้ตลาดรายใหม่อกีทางหนึ่ง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA มผีูบ้รหิารเป็นพยาบาลวชิาชพี การ
ฝึกอบรมพนกังานจงึสามารถท าไดเ้อง โดยทีไ่ม่ตอ้งไปพึง่สถานประกอบการอื่น อกีทัง้การมี
สถานทีท่ีใ่ชใ้หบ้รกิารเป็นของตนเอง ไม่ตอ้งเสยีค่าเชา่ใดๆ การซือ้อุปกรณ์ทางการแพทยต์า่งๆ 
กส็ามารถซื้อไดใ้นราคาสง่ เพราะซื้อครัง้ละจ านวนมากๆ การตัง้ราคาทีต่ ่ากวา่คู่แขง่กจ็ะส่งผล
ใหม้จี านวนของลูกคา้เพิม่มากขึน้ เพราะลกูคา้มกี าลงัจา่ย แมส้ภาพเศรษฐกจิจะมคีวามผนัผวน
อยู่ตลอดเวลา (S1, S2, S5, T1, T2) 
 ข้อดี 

1. องคก์รมคีวามไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุน ท าใหม้กี าไรเพิม่มากขึน้ 
2. มลีูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ 

 ข้อเสีย  
1. หากลดตน้ทุนมากเกนิไปอาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพของการใหบ้รกิารได้ 

 
     ทางเลือกท่ี 2 กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)  
      เป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัด้วยการสร้างความแตกต่างในด้านการบรกิาร 
สรา้งประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ในทีน่ี้หา้งหุน้ส่วน AAA จะใชก้ารสร้างความแตกต่างด้าน
ภาพลกัษณ์ ซึ่งเป็นการสรา้งความแตกต่างด้านความรู้สกึนึกคดิของลูกค้าที่มตี่อการให้บรกิาร 
โดยค านึงถงึดา้นจติวทิยา อารมณ์ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร เนื่องจากองคก์รมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีไม่
วา่จะเป็นเจา้ของกจิการ การให้บรกิาร รวมทัง้สถานที่ในการให้บรกิาร จงึได้รบัความไวว้างใจ
จากลูกคา้ จนมกีารบอกต่อใหม้กีารใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง (S2,S3,S4,S8,O1,O2) 
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 ข้อดี 
1. มลีกัษณะเฉพาะเป็นขององคก์รเอง  
2. สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

 ข้อเสีย 
1. คู่แขง่สามารถลอกเลยีนแบบไดง้่าย 

 ทางเลือกท่ี 3 กลยทุธค์วามแตกต่างเฉพาะกลุ่ม (Differentiation Focus Strategy) 
 เป็นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างแบบมุ่งเน้นให้องค์กรสร้างผลติภณัฑ์ หรอืบรกิารที่มี
ความแตกต่างทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เฉพาะได ้(W4,O1,O3,O4) 
 ข้อดี 

1. ลูกคา้มคีวามจงรกัภกัดเีพิม่มากขึน้ เมื่อผลติภณัฑห์รอืบรกิารมกีารมุ่งเฉพาะส่วน 
2. สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

 ข้อเสีย 
1. บรษิทัมคี่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานเพิม่มากขึน้ 
2. ความตอ้งการของลูกคา้เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

    3.   การมุ่งสรา้งความแตกต่างเฉพาะกลุม่อาจจะท าใหอ้งคก์รเสยีโอกาสในการคน้หากล
ยุทธใ์นการแขง่ขนัใหม ่

 ทางเลือกท่ี 4 กลยทุธก์ารมุ่งท่ีต้นทุนต า่ (Focus Cost Leadership Strategy)  
 เป็นกลยุทธท์ีส่รา้งความไดเ้ปรยีบ ความเชีย่วชาญในบางเรื่อง หรอืบางตลาด และเป็นการ
สรา้งคุณค่าดว้ยตน้ทุนทีต่ ่า (W1,T1,T2,T3) 
 ข้อดี 
  1. องคก์รมคีวามไดเ้ปรยีบดา้นต้นทนุ ท าใหม้กี าไรเพิม่มากขึน้ 

 2. มลีูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ 
 ข้อเสีย 
             1. การลดตน้ทุนมากเกนิไปอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการใหบ้รกิารได้ 

สรปุทางเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ  (Business Strategy)  

 เลอืกกลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เป็นการสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัดว้ยการสรา้งความแตกต่างในดา้นการบรกิาร สรา้งประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงาน ในทีน่ี้หา้งหุน้ส่วน AAA จะใชก้ารสรา้งความแตกตา่งดา้นภาพลกัษณ์ ซึง่เป็นการ
สรา้งความแตกต่างดา้นความรูส้กึนึกคดิของลูกคา้ทีม่ตีอ่การใหบ้ริการ โดยค านึงถงึดา้น
จติวทิยา อารมณ์ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร เนื่องจากองคก์รมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีไม่วา่จะเป็นเจา้ของ
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กจิการ การใหบ้รกิาร รวมทัง้สถานทีใ่นการใหบ้รกิาร จงึไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้ จนมกีาร
บอกต่อใหม้กีารใชบ้รกิารอยา่งต่อเนื่อง 
 
ตารางท่ี 3.5 สรุปกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) 
 

ระดบักลยุทธ์ ทางเลือกกลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด 

Business Strategy กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้าน
การลดต้นทุน (Cost-
Leadership Strategy) 

1. องคก์รมคีวามไดเ้ปรยีบดา้น
ตน้ทุน ท าใหม้กี าไรเพิม่มาก
ขึน้ 
2. มลีกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารเพิม่
มากขึน้ 

1. หากลดตน้ทุนมากเกนิไป
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของการใหบ้รกิารได้ 

กลยุทธ์การสรา้ง
ความแตกต่าง 
(Differentiation 
Strategy)  
โดยการสรา้งความ
แตกต่างดา้น
ภาพลกัษณ์ คอื
สรา้งความแตกต่าง
ดา้นความรูส้กึนึก
คดิของลกูคา้ต่อ
การใหบ้รกิาร ท า
ใหล้กูคา้เหน็ความ
แตกต่างระหว่าง
การใหบ้รกิารของ
องคก์ร กบัคู่แขง่ 
(S2,S3,S4,S6,S8, 
O1,O2) 

 กลยุทธ์การสรา้งความ
แตกต่าง (Differentiation 
Strategy)  

1. มลีกัษณะเฉพาะเป็นของ
องคก์รเอง  
2. สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนั 

1. คู่แขง่สามารถ
ลอกเลยีนแบบไดง้่าย 
 

 กลยุทธ์ความแตกต่าง
เฉพาะกลุ่ม 
(Differentiation Focus 
Strategy) 

1. ลกูคา้มคีวามจงรกัภกัดเีพิม่
มากขึน้ เมือ่ผลติภณัฑ์หรอื
บรกิารมกีารมุ่งเฉพาะส่วน 
2. สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

1. องคก์รมคี่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานเพิม่มากขึน้ 
2. ความตอ้งการของลกูคา้
เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
3.การมุ่งสรา้งความแตกต่าง
เฉพาะกลุ่มอาจจะท าให้
องคก์รพลาดโอกาสในการ
คน้หากลยุทธ์ในการแขง่ขนั
ใหม ่
 

 กลยุทธ์การมุ่งท่ีต้นทุนต า่ 
(Focus Cost Leadership 
Strategy)  

1. องคก์รมคีวามไดเ้ปรยีบดา้น
ตน้ทุน ท าใหม้กี าไรเพิม่มาก
ขึน้ 
2. มลีกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารเพิม่
มากขึน้ 
 

 1.การลดตน้ทุนมากเกนิไป
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของการใหบ้รกิารได้ 

 

 
 
กลยทุธท์างเลือกระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) 
 
 กลยุทธร์ะดบัหน้าทีเ่ป็นกลยุทธป์ฏบิตักิาร เป็นกลยุทธท์ีน่ าไปใชใ้นแต่ละหน้าที ่เพื่อน ามา
สนบัสนุนกลยุทธร์ะดบัธุรกจิและกลยทุธร์ะดบับรษิทัใหป้ระสบความส าเรจ็ บรรลุเป้าหมาย
ตามทีก่ าหนดไว ้ซึ่งกลยุทธร์ะดบัหน้าทีจ่ะถูกก าหนดใหอ้ยูก่บักลยทุธร์ะดบัธุรกจิ ซึ่งจะตอ้งใช้
ในการปฏบิตังิานจรงิ  
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กลุ่มลูกค้าหลกั ส่วนแบ่งการตลาด STP ขององคก์ร  
  
 STP เป็นการก าหนดตลาดเป้าหมายของกจิการ ซึ่งประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
  1.การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation = S) 
  2.การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Target market selection = T) 
  3.การก าหนดต าแหน่งของผลติภณัฑ ์(Product positioning = P) 
  ซึ่งเราจะน ากระบวนการทัง้ 3 ขัน้ตอนนี้มาวเิคราะห ์เพือ่ก าหนดเป้าหมาย 
 
กระบวนการวิเคราะหต์ลาดของผลิตภณัฑ ์
 
 1. การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation = S) 
 ตลาดผูบ้ริโภค มีเกณฑก์ารแบ่งดงัน้ี 
  - เกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร ์(Demographic segmentation) โดยพจิารณาใน
เรื่องของ อายุ (Age) - 23 ปีขึน้ไป (วยัท างาน), เพศ (Sex) – ชายและหญิง และรายได ้
(Income) – 20,000 ขึน้ไป 
  - การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจิตวิทยา (Psychographic segmentation) โดยแบ่ง
ตามการด าเนนิชวีติ คอื ส าหรบัผูท้ีไ่ม่มเีวลาในการดูแล เพราะจะตอ้งออกไปท างาน 
 2. การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target = T) กลุ่มเป้าหมายหลกั คอื กลุ่มคนวยัท างานที่มี
ผูสู้งอายุในการดูแล โดยผูสู้งอายุเหล่านัน้มอีาการเจบ็ป่วยเรื้อรงัต้องการการดูแลในระยะยาว 
และไม่สามารถทีจ่ะใหอ้ยู่บา้นตามล าพงัได้  
 3. การก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ (Positioning = P) คอื เป็นสถานบรบิาลที่มี
คุณภาพ การบรกิารดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุดุจญาตมิติร  
 
องคก์รอยู่ในอตุสาหกรรม หรือเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม 
 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA เป็นธุรกจิทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมการบรกิาร ประเภทดูแลผูป้่วยและ
ผูสู้งอายุระยะยาว  
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กลยทุธส่์วนผสมทางด้านการตลาดบริการ 7P's 

 1. กลยทุธผ์ลิตภณัฑ ์(Product) 
    ผลติภณัฑข์องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA คอืการบรกิารดูแลผูป้่วยและผูสู้งอายุ กลยุทธ์จงึควร
มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ ความสะอาด โดยมีการพฒันาการบรกิารให้มคีุณภาพที่ดี เป็นที่
ยอมรบั และสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รอบคลุมสูงสุด 
 ข้อดี 

1. ท าใหก้ารบรกิารมคีวามโดนเด่นแตกต่างจากคู่แขง่ 
2. สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี

 ข้อเสีย 
    1. การบรกิารโดนลอกเลยีนแบบไดง้่าย 

 2. กลยทุธด้์านราคา (Price) 
     กลยุทธ์การตัง้ราคา จะตัง้ตามตามลกัษณะของเนื้องาน คือถ้างานที่มรีายละเอียดมาก
ราคากจ็ะสูง กวา่ทีง่านทีม่รีายละเอยีดในเนื้องานต ่า แต่ทัง้นี้กจ็ะมกีารส ารวจราคาคู่แขง่ดว้ย คอื 
การตัง้ราคาใหไ้ม่สูงหรอืต ่ากวา่ราคาตลาดจนเกนิไป เพราะถา้สูงมาก ก าลงัของลูกคา้กอ็าจจะมี
ไม่เพยีงพอ หรอืถา้ต ่ามากจนเกนิไปพนกังานกไ็ม่ตอ้งการทีจ่ะไปท างาน 
 ข้อดี 
    1. ราคาสามารถปรบัลดได ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และพนกังาน 
 ข้อเสีย 
    1. ท าใหภ้าพลกัษณ์ของการบรกิารไม่มคีวามแตกต่าง 

 3. กลยทุธก์ารจดัจ าหน่ายบริการ (Place) 
     สถานที่ตัง้ของกจิการมีเพยีงแห่งเดยีว ซึ่งสถานที่ตัง้เป็นย่านชานเมอืง ท าให้มอีากาศที่
บรสิุทธิม์ากกว่าการตัง้สถานที่อยู่ในตวัเมอืง การเดนิทางไปมาสะดวก สามารถเดนิทางมาได้
หลายชอ่งทาง ท าใหลู้กคา้สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก บรเิวณใกลเ้คยีงมโีรงพยาบาลหลายแห่งท า
ใหส้ะดวกในกรณทีีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน ภายในสถานที่มกีารจดัเตรยีมความพร้อมในการให้บรกิาร
อยู่เสมอ ลูกคา้สามารถเขา้มาเยีย่มชมหรอืใชบ้รกิารไดทุ้กเวลา 
  ข้อดี 
     1. ผูเ้ขา้รบับรกิารไดร้บัการพกัฟ้ืนอย่างเตม็ที่ 
     2. ภาพลกัษณ์ขององคก์รในเรื่องสถานทีม่คีวามแตกต่างจากคู่แขง่ 
 ข้อเสีย 
    1. คู่แขง่ลอกเลยีนแบบไดง้่าย 
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4. กลยทุธส่์งเสริมการตลาด (Promotion) 
     จุดแข็งอย่างหนึ่งของบริษัทคือการบอกต่อกบัแบบปากต่อปาก  (Word of Mouth 
Communication) หรอื (WOM) การบอกปากต่อปากท าให้ทางบริษทัของเราทราบว่า การ
บรกิารขอเรามคีวามน่าเชือ่ถอื แต่กเ็ป็นการบอกต่อในวงแคบ ดงันัน้จงึควรเพิม่การวางแผ่นพบั
หรอืมกีารตดิต่อไปกบัโรงพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยในโดยเฉพาะ  ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นลูกค้า
โดยตรงทีจ่ะตอ้งการใชบ้รกิาร  ส่วนในเรื่องของการหาบุคลากรกค็วรมกีารตดิต่อไปยงัโรงเรยีน
ทีส่อนการพยาบาล ประเภทผูช้ว่ยพยาบาล เพื่อเป็นการค้นหาบุคลกรที่มคีวามรู้ในสายงานให้
เพิม่มากขึน้ ทัง้นี้รวมถงึการสรา้งแรงจูงใจใหก้บัเจา้หน้าทีข่องทางโรงพยาบาล และสถานศกึษา 
โดยมกีารใหค้่าคอมมชิชัน่ในการชว่ยหาลูกคา้และพนกังาน 
 ข้อดี  
    1. ส่งผลดตี่อยอดขาย และเป็นการสรา้งความน่าเชือ่ถอืใหก้บัผลติภณัฑ์ 
    2. เขา้สู่กลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง 
    3. ใชง้บการลงทุนไม่มาก 
 ข้อเสีย 
    1. ตอ้งท าการประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่องจงึจะไดผ้ล 
    2. ถา้เกดิความไม่พอใจของลูกคา้ขึน้ กอ็าจสรา้งผลเสยีจากการบอกต่อได้ 
  
5. กลยทุธบ์ุคคล (People) 
      กลยุทธด์า้นบุคคลนัน้ เป็นกลยุทธท์ีม่คีวามส าคญัอย่างมาก เนื่องจากพนกังานเป็นผูท้ีต่อ้ง
ใกลช้ดิกบัลูกคา้มากทีสุ่ด ดงันัน้กลยุทธด์า้นบุคคล ตอ้งมกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
แต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับความสามารถ และเนื้องาน เพื่อให้พนักงานสามารถแสดง
ความสามารถอย่างเตม็ที ่โดยเน้นไปในส่วนของการให้บรกิารที่มคีุณภาพ มกีารใชก้ลยุทธ์การ
ฝึกอบรมและพฒันาความรูใ้หก้บัพนกังาน สรา้งกจิกรรมเพื่อปลูกจติส านึกในการมใีจรกัในการ
ใหบ้รกิาร ความสามคัคใีนการท างาน การไม่รงัเกยีจผูป้ว่ย มทีศันคตทิีด่ตี่อการบรกิาร และการ
สรา้งความพงึพอใจใหลู้กคา้เป็นหลกั  
 ข้อดี 
    1. สามารถสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีหก้บัลูกคา้ได้ 
    2. สรา้งความแตกต่างดว้ยการสรรหาบุคลากรทีม่คีวามช านาญเขา้มาท างาน 
    3. สรา้งยอดขายทีต่่อเนื่องในระยะยาว 
 ข้อเสีย 
     1. ถา้ลูกคา้เกดิความไม่พอใจ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ได้ 
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 6. กลยทุธก์ระบวนการ (Process) 
    ต้องให้การบริการที่มีคุณภาพ เน้นความใส่ใจในการดูแลในทุกข ัน้ตอน การก าหนด
กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ มกีารก าหนดหน้าทีข่องพนกังานแต่ละบุคคลไวอ้ย่างชดัเจน 
เพื่อท าใหลู้กคา้เกดิความเชือ่มัน่  
 ข้อดี 
    1. สามารถลดการท างานทีซ่ ้าซ้อนได้ 
 ข้อเสีย 
    1. อาจเกดิความผดิพลาดได ้
 
7. กลยทุธท์างกายภาพ (Physical Evidence) 
      กลยุทธ์ที่การสร้างภาพลกัษณ์ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการให้บริการโดยผ่านสิ่ งที่
สามารถมองเห็นได้ เช่น มกีารจดัเตรียมสถานที่ในการประกอบกิจการที่กว้างขวาง สะอาด 
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เหมาะส าหรบัผูป้่วยและผูสู้งอายุ สถานที่จดัเกบ็อุปกรณ์ต่างๆมคีวาม
เป็นระเบยีบ สามารถหยบิใชไ้ดส้ะดวก มกีารแยกพื้นที่การใชส้่อยอย่างเป็นสดัส่วน เช่น มกีาร
แยกฝ ัง่ชายหญงิ มกีารแบ่งหอ้งเป็นหอ้งพเิศษส าหรบัลูกคา้ทีต่อ้งการความเป็นส่วนตวั เป็นต้น 
พนักงานทุกคนที่ท างานในสถานที่จะต้องมีชุดฟอร์มในการท างาน ป้ายบอกทางต่างๆต้องมี
ความชดัเจน  
 ข้อดี 
    1. สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์ร 
 ข้อเสีย 
    1. คู่แขง่ลอกเลยีนแบบไดง้่าย 
 
การบริหารลูกค้าสมัพนัธ ์(Customer Relation Management :CRM) 
 
 CRM เป็นกลยุทธแ์ละเครื่องมอืขององคก์ารทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ โดยวธิกีารใน
การสรา้ง การรกัษา และความพยายามในการดงึ Customer Value ออกมา และสรา้งเป็นคุณค่า
ระยะยาว สิง่ส าคญัทีเ่ป็นหลกัของการบรหิารลูกคา้สมัพนัธ ์คอื การตระหนกัถงึความส าคญัของ
ลูกคา้แต่ละราย วา่ลูกคา้แต่ละรายนัน้มคีวามส าคญัไม่เท่ากนั การทีอ่งคก์ารสามารถท าใหลู้กค้า
จงรกัภกัดตี่อองคก์ารไดน้ัน้ เป็นหวัใจหลกัในการน าองคก์ารไปสู่ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ
ระยะยาว 
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    ขัน้ตอนในการสร้าง CRM รวบรวมรายละเอยีดขอ้มลูตา่งๆของลูกคา้ ในดา้นต่างๆ 
เช่น ประวตัสิ่วนตวั ประวตัคินในครอบครวั พฤตกิรรม รสนิยมการบรโิภคสนิคา้และ
บรกิาร ความตอ้งการพเิศษในการบรกิาร เป็นตน้ 
 1. จดัเกบ็ขอ้มูลใหม้คีวามครบถว้น และถูกตอ้งเพื่อใหง้่ายต่อการเรยีกใชง้าน 
 2. จดัเรยีงล าดบัความส าคญัของลูกค้า และจะต้องทราบว่าใครคือผู้ที่มีอ านาจในการ
ตดัสนิใจซื้อ โดยแบ่งประเภทลูกค้าของลูกค้าตามลกัษณะการใช้บริการ และลกัษณะการท า
ก าไร  
 3. คน้หาความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างโปรแกรมความสมัพนัธ์ให้เขา้ถงึ
ลูกค้าในแต่ละรายอย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการสร้างความประทบัใจและท าให้เกดิความ
จงรกัภกัดตีามมา ตวัอย่างการท า CRM เช่น การส่งการ์ดอวยพรวนัเกดิ หรอืการ์ดปีใหม่ไป
ให้แก่ลูกค้าที่ใชบ้รกิารในปจัจุบนั และเคยใช้บริการในอดีต เพื่อเป็นการท าให้ลูกค้าเหล่านัน้
ระลกึถงึองคก์รอยู่เสมอ มกีารจดังานวนัเกดิให้ลูกค้าที่มารบับรกิารดูแลภายในสถานที่ เพื่อท า
ใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจ และรูส้กึเหมอืนเป็นคนในครอบครวั เป็นตน้ 
 4. ท าการประเมินผล และปรบัปรุงและปรบักลยุทธ์ต่างๆให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ  
 
กลยทุธก์ารสร้างตราสินค้า  
 
    Internal Branding   คือ การสร้างตราสินค้าภายในองค์กร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
พนกังาน  ท าใหพ้นกังานเป็นตวัแทนของตราสนิคา้ โดยมจีุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมทีศันคติ
ทีด่ตี่อองค์กรและต่อการท างาน อกีทัง้สามารถปฏบิตังิานที่มคีุณภาพให้แก่ลูกค้า ท าให้ลูกค้า
หรอืบุคคลภายนอกมทีศันคตทิีด่ตี่อองคก์รตามมา  
    ขัน้ตอนในการสรา้งตราสนิคา้ภายในองคก์รมดีงันี้ 
 ผลติภณัฑ ์คอื งานทีพ่นกังานจะตอ้งปฏบิตัดิว้ยความเตม็ใจ มกีารเหน็คุณค่าของงาน และ
ทศันคตทิีด่ตี่องาน 
 กระบวนการ พจิารณาระบบโครงสร้างองค์กร คอื การมอบหมายอ านาจหน้าที่ และการ
จดัสรรทรพัยากรใหต้รงตามความสามารถของบุคคล  เน้นความใส่ใจในการดูแลในทุกข ัน้ตอน  
เพื่อท าใหลู้กคา้เกดิความเชือ่มัน่  

  การส่งเสรมิการตลาด มกีารใหโ้บนสั รางวลัความส าเรจ็ และความกา้วหน้าในอาชพี 
 สถานที ่คอื จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการท างาน 
     ราคา  คอื การท าใหพ้นกังานรบัรูถ้งึผลประโยชน์และการสูญเสยีจากการปฏบิตังิาน 
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ตารางท่ี 3.6 สรุปกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(Functional Strategy) 

 

ระดบักลยุทธ ์ ทางเลือกกลยุทธ ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด 

Functional 

Strategy 

1. กลยุทธผ์ลิตภณัฑ ์
(Product ) 

1.ท าใหก้ารบรกิารมคีวาม
โดนเด่นแตกต่างจากคู่แขง่ 
2.สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี

1.การบรกิารโดน
ลอกเลยีนแบบไดง้่าย 

กลยุทธ์ส่วนผสม
ทางด้านการตลาด
บริการ 7P's 
ใชก้ลยทุธน้ี์ร่วมกนัเพื่อ
เป็นการสรา้งยอดขาย
ใหก้บัสนิคา้ อกีทัง้เป็น
กลยทุธท์ี่เหมาะสมใน
การแกป้ญัหาในระดบั
หน้าที่ แต่ทัง้น้ีกค็วรใช้
ร่วมกนักบักลยทุธก์าร
สรา้งตราสนิคา้ภายใน
องคก์ร และการท า 
CRM ควบคูไ่ปดว้ย 

 2. กลยุทธด้์านราคา 
(Price) 

1.ราคาสามารถปรบัลดได้ 
เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกคา้และ
พนักงาน 

1.ท าใหภ้าพลกัษณ์
ของการบรกิารไม่มี
ความแตกต่าง 

 3. กลยุทธก์ารจดั
จ าหน่ายบริการ 
(Place) 

1.ผูเ้ขา้รบับรกิารไดร้บัการ
พกัฟ้ืนอย่างเต็มที ่
2.ภาพลกัษณ์ขององคก์รใน
เรื่องสถานทีม่คีวาม
แตกต่างจากคู่แขง่ 

1.คู่แขง่
ลอกเลยีนแบบไดง้่าย 

 4. กลยุทธส่์งเสริม
การตลาด 
(Promotion) 

1.ส่งผลดต่ีอยอดขาย และ
เป็นการสรา้งความ
น่าเชื่อถอืใหก้บัผลติภณัฑ ์
2.เขา้สู่กลุ่มเป้าหมายได้
โดยตรง 
3.ใชง้บการลงทุนไม่มาก 

1.ต้องท าการ
ประชาสมัพนัธอ์ย่าง
ต่อเนื่องจงึจะไดผ้ล 
2.ถ้าเกดิความไม่
พอใจของลูกคา้ขึน้ ก็
อาจสรา้งผลเสยีจาก
การบอกต่อได ้

 5. กลยุทธบุ์คคล 
(People) 

1.สามารถสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่ใีหก้บั
ลูกคา้ได้ 
2.สรา้งความแตกต่างดว้ย
การสรรหาบุคลากรทีม่ี
ความช านาญเขา้มาท างาน 
3.สรา้งยอดขายทีต่่อเนื่อง
ในระยะยาว 

1.ถ้าลูกคา้เกดิความ
ไม่พอใจ อาจส่งผล
กระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ของตรา
สนิคา้ได ้

 6. กลยุทธ์
กระบวนการ 
(Process) 

1. สามารถลดการท างานที่
ซ ้าซอ้นได ้

1.อาจเกดิความ
ผดิพลาดได้ 

 7. กลยุทธท์าง
กายภาพ (Physical 
Evidence) 

1.สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ี
ใหก้บัองคก์ร 

1.คู่แขง่
ลอกเลยีนแบบไดง้่าย 
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3.4.3 การน าแผนกลยทุธไ์ปปฏิบติั (Strategic Implementation) 

ตารางท่ี 3.7 การน าแผนกลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ(Strategic Implementation) 

 
โครงงาน ช่วงเวลาปี 2554 ผู้รบัผิดชอบ 

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec  

1. ประชุมเพ่ือก าหนดแผน
กลยทุธปี์2554 และ
ประมาณการยอดขาย
ล่วงหน้า 

            

ทุกแผนก 

2. ท าการปรบัปรงุ
ฐานข้อมลูลกูค้า 

            
เจา้หน้าที่ตลาด 

3. การส่ือสารเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ ์

            
IT+เจา้หน้าที่
การตลาด 

สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์             

สื่อแผน่พบั             

3. การส่งเสริมการตลาด             ฝา่ย
ประชาสมัพนัธ ์

ตดิต่อวางแผน่พบั (สถานที่
ท างาน, โรงพยาบาล, 
โรงเรยีนบรบิาล) 

            

4. พนักงาน             พยาบาลวชิาชพี 

จดัฝึกอบรมใหค้วามรู ้             

5. การสร้างภาพลกัษณ์ทาง
กายภาพ  

            
ฝา่ยสถานที่ 

ปรบัปรุงสถานที่             

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ป้ายบอกทาง 

            

6. ท า CRM              เจา้หน้าที่ตลาด 

7. การประเมินผล             เจา้หน้าที่ตลาด 

วดัจากจ านวนผูเ้ขา้ชม 
Website  

            

วดัจากจ านวนการตดิต่อกลบั
ของลูกคา้ 

            

 

 

 



 
บทท่ี 4 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  จากการศกึษาเรื่อง ปญัหาการจดัการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพฒันา
ศกัยภาพและความได้เปรยีบในการแข่งขนัของธุรกจิสถานบรบิาลผูสู้งอายุ ระยะพกัฟ้ืน และ
เจบ็ปว่ยเรือ้รงั :  กรณศีกึษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA ซึ่งไดท้ าการศกึษาโดยใชว้ธิกีารศกึษาเชงิ
คุณภาพ ตามกรอบแนวความคดิของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ โดยแบ่งวธิกีารออกเป็น
สองส่วน คอื การศกึษาขอ้มูลทุตยิภูม ิโดยท าการศกึษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ทัง้ในส่วน
ของขอ้มูลบรษิทั ขอ้มูลเศรษฐกจิ สงัคม การประมาณการเศรืษฐกจิ และขอ้มูลปฐมภูม ิโดยใช้
รูปแบบการศกึษาแบบการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) กบัผูท้ี่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบั
ธุรกจิของทางหา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA ซึ่งไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร  พนกังานขององคก์ร ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิาร
ในปจัจุบนั และลูกคา้ทีเ่คยใชบ้รกิารในอดตี โดยก าหนดประเดน็ต่างๆในการสมัภาษณ์ จากนัน้
จงึน าขอ้มูลทุตยภูม ิและขอ้มูลปฐมภูม ิมาประมวลผลร่วมกนัโดยใชแ้นวทางกระบวนการจดัการ
เชงิกลยุทธ ์ซึ่งสามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 4.1 สรุปผลการศกึษา 
 4.2 ขอ้จ ากดัในการศกึษา 
 4.3 ขอ้เสนอแนะ 
   4.3.1ขอ้เสนอแนะส าหรบั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA 
   4.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาในครัง้ต่อไป 
 
4.1 สรปุผลการศึกษา 
 
 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ปญัหาการจดัการเชงิกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาด
เพื่อพฒันาศกัยภาพและความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของธุรกจิสถานบรบิาลผูสู้งอายุ ระยะพกั
ฟ้ืน และเจบ็ปว่ยเรือ้รงั :  กรณศีกึษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA ทีม่ปีญัหาในเรื่องของยอดจ านวน
ของลูกค้าที่เข้ามาใชบ้รกิารยงัไม่เตบิโตเท่าที่ควร จากการประมวลผลข้อมูลทางทุตยิภูมแิละ
ขอ้มูลปฐมภูม ิสามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) กลยุทธร์ะดบัองคก์รทีเ่ลอืกคอื กลยุทธก์าร
เตบิโต (Growth Strategy) โดยใชก้ลยุทธก์ารเจาะตลาด และพฒันาการตลาด จากการวเิคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และวสิยัทศัน์ของผูบ้ริหาร สรุปว่า ปจัจุบนัตลาดบริการการ
ประเภทดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตขึน้อกีมาก เนื่องจากจ านวนผูสู้งอายุที่เพิม่
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สูงขึน้ในทุกปี ประกอบกบัสภาพสงัคมทีผู่ค้นไม่มเีวลาเนื่องจากตอ้งออกไปท างานนอกบ้าน ท า
ใหค้วามตอ้งการการใชบ้รกิารของสถานบรกิารดูแลผูป้่วยและผูสู้งอายุเพิม่สูงขึน้ตามมา ท าให้
องคก์รตอ้งพจิารณาถงึกลยุทธเ์ตบิโตทีใ่ชก้ลยุทธ์การเจาะตลาด และการพฒันาการตลาด โดย
พยายามเพิ่มยอดขายจากบริการปจัจุบันในตลาดปจัจุบัน โดยใช้ความพยายามในการ
ด าเนินงานมากขึ้น ที่ผ่านมาองค์กรไม่มีการท าการตลาด นอกจากการบอกต่อขอผู้ที่เคยใช้
บรกิาร ดงันัน้จงึควรท าการตลาดกบัผูป้่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเพิม่มากขึน้ ท าการตลาดกบั
กลุ่มของพนกังาน เพื่อเพิม่จ านวนของพนกังานใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
     กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัด้วยการสร้างความ
แตกต่างในดา้นการบรกิาร สรา้งประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ในที่นี้ห้างหุ้นส่วน AAA จะใช้
การสรา้งความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ ซึ่งเป็นการสรา้งความแตกต่างดา้นความรูส้กึนกึคดิของ
ลูกคา้ทีม่ตี่อการใหบ้รกิาร โดยค านึงถงึดา้นจติวทิยา อารมณ์ ภาพลกัษณ์ขององค์กร เนื่องจาก
องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ การให้บริการ รวมทัง้สถานที่ในการ
ใหบ้รกิาร จงึไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้ จนมกีารบอกต่อใหม้กีารใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง 
         กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) การศกึษาในครัง้นี้มุ่งเน้นการศกึษาหน้าที่
ด้านการจดัการและกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ระดบัหน้าที่จะต้องท าให้สอดคล้องกบักลยุทธ์
ระดบัองค์กร (Corporate Strategy)ที่ก าหนดทศิทางไปในส่วนของการเจรญิเตบิโต กลยุทธ์ที่
เลอืก คอื กลยุทธส์่วนผสมทางการตลาด 7P's เหตุผลคอื การแขง่ขนัของคู่แข่งมคีวามสามารถ
ใกลเ้คยีงกบัของบรษิทั ดงันัน้จงึควรท าในทุกๆส่วนไปพร้อมๆกนั อกีทัง้มกีารสร้างตราสนิค้า
ภายในองคก์ร วตัถุประสงค์เพื่อต้องการให้พนักงานมทีศันคตทิี่ดตี่อองค์กร และส่งต่อทศันคติ
นัน้ถึงลูกค้า กล่าวคอื การท าให้พนักงานเป็นตวัแทนขององค์กรในการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี
นัน้เอง และการท าCRM (Customer Relation Management) เพื่อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์
อนัดกีบัลูกคา้ และเป็นการส่งเสรมิความจงรกัภกัดตี่อบรษิทัของเรา และถ้าลูกค้าเกดิความพงึ
พอใจหรอืประทบัใจกจ็ะมกีารพูดถงึหรอืมกีารบอกต่อไปยงับุคคลอื่นๆต่อไป  
 ผลการวจิยัเกี่ยวกบัความภกัดใีนผลติภณัฑ์ของผูสู้งอายุ กล่าวว่า ปจัจยัที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจของผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ 1) ประสบการณ์ทีผ่า่นมาในอดตี การปฏสิมัพนัธ์กบัคนรอบขา้งซึ่ง
มผีลอย่างมากต่อการรบัรูข้องผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุจะเลอืกตดัสนิใจในสิง่ทีต่นเองมฐีานข้อมูลทีร่อบ
ดา้นและเป็นขอ้มูลทีไ่ด้มาจากแหล่งขอ้มูลที่ตนเองวางใจ เพื่อนฝูงและสมาชกิในครอบครวันัน้
ถอืวา่เป็นแหล่งขอ้มูลทีผู่สู้งอายุมคีวามไวว้างใจในการเสาะหาขอ้มูลมากที่สุด 2) เรื่องของเพศ
ในผูสู้งอายุทีต่่างกนั กม็ผีลต่อการรบัรูท้ีต่่างกนั 3) ขอ้มูลข่าวสาร ผลที่ได้จากการวจิยัชีใ้ห้เหน็
ว่ายิง่ปรมิาณการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารจากการสื่อสารมวลชนของผูสู้งอายุนัน้มากเท่าไหร่ ระดบั
ความภักดีในผลติภัณฑ์และแนวโน้มที่จะเลอืกใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ๆของผู้สูงอายุจะเพิม่ขึ้นมาก
เท่านัน้  จากผลการวจิยัดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่มีก ลุ่มเป้าหมายเป็นผูสู้งอายุ ดงันัน้



 73 

นกัการตลาดทีมุ่่งหวงัจะสรา้งกลุ่มตลาดกบัผูสู้งอายุควรจะเขา้ใจธรรมชาตเิบื้องต้นของผูสู้งอายุ
เป็นอย่างแรก และตอ้งเป็นองคก์รมคีวามน่าเชือ่ถอื เป็นทีไ่วว้างใจได ้  
 
4.2 ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 
    1. ระยะเวลาในการศกึษาที่มอีย่างจ ากดั จงึท าให้การเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งที่จะ
น ามาใชใ้นการศกึษาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหานัน้อาจไม่มากพอ 
 2. ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์บางส่วนของผูส้มัภาษณ์ เป็นขอ้มูลในมุมมองส่วนบุคคล 
และไม่สามารถระบุชือ่สกุล ผูท้ีใ่หส้มัภาษณ์ได ้เนื่องจากเป็นเรื่องภายในครอบครวั 
 3. ข้อมูลจากคู่แข่งหาได้ยาก เพราะไม่มีการแสดงข้อมูล อีกทัง้ยงัไม่มีตัวเลขยืนยัน
แน่นอน เพราะไม่มหีน่วยงานทีดู่แลผูท้ีเ่ปิดสถานบรบิาลเหล่านี้โดยเฉพาะ 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 4.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรบั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั AAA 
 ควรน ากลยุทธท์ีไ่ดน้ าเสนอไวไ้ปปฏบิตัใินลกัษณะของ Action Plan รวมทัง้มกีารก าหนด
ผูท้ีร่บัผดิชอบในหน้าทีน่ัน้ๆ อย่างชดัเจน มกีารก าหนดระยะเวลาในการปฏบิตั ิอกีทัง้ต้องมกีาร
ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อสามารถปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ได้ทนั หากสถานการณ์มกีาร
เปลีย่นแปลง 
 4.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาในครัง้ต่อไป 
        - ควรศกึษากลยุทธ์ทางด้านของทรพัยากรบุคคล เพื่อสร้างบุคลากรที่ประสทิธภิาพ 
เนื่องจากเป็นธุรกจิบรกิารทีใ่ชบุ้คคลในการใหบ้รกิาร 
          - ควรมกีารท าแบบส ารวจเชงิปรมิาณ ผสมกบัการส ารวจเชงิคุณภาพแบบการสมัภาษณ์
เชงิลกึ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืมากยิง่ข ึน้ 
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ภาคผนวก ก 

ขัน้ตอนในการศึกษา 
 
     การศกึษาครัง้นี้เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 1 ท่าน พนักงาน 5 
ท่าน ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารในปจัจุบนั 5 ท่าน และลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารในอดตี 5 ท่าน ผูศ้กึษาได้ท าการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลดงันี้ 
      1. ตดิต่อขอความอนุเคราะหใ์นการสมัภาษณ์ กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา  
     2. นดัวนัและเวลา ทีจ่ะขอสมัภาษณ์แบบเผชญิหน้า (Face to Face) 
      3. เตรยีมขอ้มูลค าถามทีจ่ะใชใ้นการสมัภาษณ์ และเตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นการบนัทกึเสยีง 
 4. บนัทกึการสมัภาษณ์ และจดประเดน็ส าคญัระหวา่งการสมัภาษณ์ 
 
1. โครงค าถามส าหรบัสมัภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร  
           ประเดน็ท่ีใช้สมัภาษณ์ มีดงัน้ี 
  ข้อท่ี1 บริษัทมีนโยบายอย่างไรในการด าเนินธุรกิจในกลุ่มสินค้าและบริการใน
อุตสาหกรรมประเภทสถานบรบิาลผูสู้งอายุ ระยะพกัฟ้ืน และเจบ็ปว่ยเรือ้รงั 
     ข้อท่ี 2 บรษิทัมจีุดแขง็หรอืจุดเด่นอะไรทีท่ าใหลู้กคา้มาใชบ้รกิาร 
     ข้อท่ี 3 สิง่ใดทีท่่านคดิวา่เป็นจุดอ่อนของบรษิทั 
 ข้อท่ี 4 ท่านคิดว่าอุปสรรคของการท าธุรกิจในกลุ่มสินค้าและบริการในอุตสาหกรรม
ประเภทสถานบรบิาลผูสู้งอายุ ระยะพกัฟ้ืน และเจบ็ปว่ยเรือ้รงั คอือะไร และมแีนวทางในการแก้ไขอุปสรรคนัน้
อย่างไร           
 ข้อท่ี 5 ท่านคดิวา่โอกาสของธุรกจิในกลุ่มสนิคา้และบรกิารในอุตสาหกรรมประเภทสถาน
บรบิาลผูสู้งอายุระยะพกัฟ้ืน และเจบ็ปว่ยเรือ้รงัมโีอกาสในการท าตลาดอย่างไร เพื่อใหย้อดขายเพิม่ขึน้จากปีก่อน           
    ข้อท่ี 6 ท่านมแีนวคดิอย่างไรในการประเมนิคู่แขง่ทางธุรกจิ  
      ข้อท่ี 7 ท่านคดิวา่อะไรคอืปจัจยัส าคญัส าหรบัการทีลู่กคา้เลอืกใชบ้รกิารของทางบรษิทั  
     ข้อท่ี 8 ท่านคดิวา่คู่แขง่รายใหม่ๆทีจ่ะเขา้มาในธุรกจิกลุ่มสนิคา้และบรกิารในอุตสาหกรรม
ประเภทสถานบรบิาลผูสู้งอายุระยะพกัฟ้ืนและเจบ็ป่วยเรื้อรงั มโีอกาสที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งรายส าคญัได้
อย่างไร 
  ข้อท่ี 9 ท่านคดิว่าธุรกจิในกลุ่มสนิค้าและบรกิารในอุตสาหกรรมประเภทสถานบรบิาล
ผูสู้งอายุ ระยะพกัฟ้ืนและเจบ็ปว่ยเรือ้รงัจะมทีศิทางอย่างไรในปี2554    
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2. โครงค าถามส าหรบัสมัภาษณ์เชิงลึก กลุ่มพนักงานขององค์การ ต าแหน่ง ดูแลผู้ป่วย
และผูส้งูอาย ุ
         ประเดน็ท่ีใช้สมัภาษณ์ มีดงัน้ี 
  ข้อท่ี 1 ท่านคดิวา่อะไรคอืเหตุผลทีท่่านเลอืกมาร่วมงานกบับรษิทั   

  ข้อท่ี 2ท่านรูจ้กับรษิทัจากแหล่งใด   
  ข้อท่ี 3ท่านคดิวา่บรษิทัมจีุดเด่นอะไร  
 ข้อท่ี 4ท่านคดิวา่จุดอ่อนของบรษิทัคอือะไร   
 ข้อท่ี 5ท่านคดิวา่ลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารสถานบรกิารโดยทัว่ไปขึน้อยู่กบัสิง่ใด  
 ข้อท่ี 6ท่านคดิวา่ลูกคา้เลกิใชบ้รกิารคอื   
 ข้อท่ี 7ท่านคดิวา่ลูกคา้ไม่ใชบ้รกิารเพราะอะไร 
 ข้อท่ี 8 ท่านคดิวา่บรษิทัควรมทีศิทางการพฒันาดา้นไหน  
 

3. โครงค าถามส าหรบัสมัภาษณ์เชิงลึก กลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการอยู่ในปัจจุบนั ประเภทดูแล
ผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ 
           ประเดน็ท่ีใช้สมัภาษณ์ มีดงัน้ี 
 ข้อท่ี 1 ท่านรูจ้กับรษิทัของเราจากแหล่งใด 
      ข้อท่ี 2 สาเหตุทีท่่านจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารจากสถานบรกิารผูป้ว่ยและผูสู้งอายุ 
      ข้อท่ี 3 สิง่ทีท่ าใหท้่านเกดิความพงึและตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของทางสถานบรกิารของเรา 
       ข้อท่ี 4สิง่ใดทีท่่านตอ้งการเพิม่เตมินอกเหนือจากการบรกิารทีไ่ดร้บัในปจัจุบนั 
       ข้อท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
   
4. โครงค าถามส าหรบัสมัภาษณ์เชิงลึก กลุ่มลูกค้าท่ีเคยใช้บริการในอดีต ประเภทดูแล
ผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ 
        ประเดน็ท่ีใช้สมัภาษณ์ มีดงัน้ี 

 ข้อท่ี 1 เหตุผลทีท่่านไม่ใชบ้รกิารในปจัจุบนั  
 ข้อท่ี 2 ท่านรูจ้กัหรอืไดท้ราบขอ้มูลของทางบรษิทัจากแหล่งใด  
 ข้อท่ี 3 ท่านคดิวา่อะไรทีท่ าใหบ้รษิทัของเราแตกต่างไปจากสถานบรบิาลอื่นๆ 
  ข้อท่ี 4 ท่านคดิวา่บรษิทัควรเพิม่เตมิสิง่ใดเพื่อใหท้่านเกดิความพงึพอใจ 
 ข้อท่ี 5 ท่านคดิวา่อะไรคอืเหตุจูงใจทีท่ าใหท้่านกลบัมาใชบ้รกิาร         

     ข้อท่ี 6 ท่านมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอย่างไร  



 
  ภาคผนวก ข 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
 

1. แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร คณุดวงเดือน ศภุธาดา 
 ต าแหน่ง หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั AAA 
 สมัภาษณ์วนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
      
ประเดน็ท่ีใช้สมัภาษณ์ มีดงัน้ี 
 
     บริษัทมีนโยบายอย่างไรในการด าเนินธุรกิจในกลุ่ม สินค้าและบริการใน
อตุสาหกรรมประเภทสถานบริบาลผูส้งูอาย ุระยะพกัฟ้ืน และเจบ็ป่วยเรือ้รงั 
     เนื่องจากตวัดฉีนัมพีืน้ฐานในการพยาบาล หลงัจากออกจากราชการกม็คีนมาชกัชวนใน
การท าธุรกจิประเภทนี้เนื่องจากเหน็ถงึศกัยภาพในการท างานอกีทัง้มเีวลาว่างในการท ากจิการ  
และหลงัจากเขา้มาดูธุรกจิประเภทนี้ กเ็หน็ถงึความจ าเป็นทีว่า่จ านวนผูสู้งอายุในประเทศไทยยงั
มจี านวนที่เพิม่ขึน้อกีมากมาย อกีทัง้ลูกหลานกไ็ม่มเีวลาดูแลเนื่องจากต้องท างาน ท าให้เกิด
ความตอ้งการในการทีจ่ะหาใครทีจ่ะมาแบ่งเบาภาระตรงนี้ จงึท าใหต้วัดฉินัคดิว่าการท างานแบบ
นี้กเ็ป็นอกีวธิหีนึ่งทีจ่ะชว่ยเหลอืสงัคม ไม่ท าใหผู้สู้งอายุถูกทอดทิง้ อกีประเดน็หนึ่งคอืเดก็ที่เป็น
คนต่างจงัหวดัทัว่ๆไปทีต่อ้งการท างาน ซึ่งงานตรงนี้กเ็หมาะกบัผูห้ญงิทีจ่ะมาหารายได ้และเป็น
อาชพีทีสุ่จรติ และสามารถท ารายได้ที่จะเกบ็เงนิส่งกลบับ้านเพื่อที่เลี้ยงดูครอบครวัได้ในระดบั
หนึ่ง จงึคดิวา่การท างานแบบนี้เป็นทางทีจ่ะชว่ยเหลอืคนอื่นได ้อกีทัง้เป็นงานทีอ่ยู่ในสายอาชพี
ทีท่ ามาตลอดก่อนทีจ่ะลาออกจากราชการ 
 
    บริษทัมีจดุแขง็หรือจดุเด่นอะไรท่ีท าให้ลูกค้ามาใช้บริการ 
 ตวัดฉิันรบัข้าราชการมาก่อน กจ็ะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เป็นขา้ราชการด้วยกนั และมี
ความจ าเป็นที่ต้องการคนมาดูแลพ่อแม่ พอดฉิันมาท างานในจุดนี้หลายคนก็ไว้วางใจ ท าให้
สามารถท าธุรกจินี้ได ้อกีทัง้บวกกบัความจรงิในการทีจ่ะท างานตรงจุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรอื
พนกังานกจ็ะไวว้างใจเรา ในเรื่องของสถานทีข่องเรากไ็ม่ไดด้อ้ยไปกวา่ทีอ่ ื่นเลย คอืสถานทีข่อง
เรามคีวามกวา้งขวางเป็นบา้นเดยีว มบีรเิวณให้เดนิเล่น อกีทัง้มอีากาศที่รมรื่นด ีส่วนเรื่องของ
พนกังาน เดก็ส่วนใหญ่ที่เรารบัมารวมงานจะเป็นเดก็ที่มคีวามจรงิใจ ซื่อสตัย์และขยนั คอืโดย
ภาพรวมจะเป็นเดก็ทีม่คีวามประพฤตดิเีลยทเีดยีว 
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 ส่ิงใดท่ีท่านคิดว่าเป็นจดุอ่อนของบริษทั 
    เนื่องจากวา่เรายงัไม่ไดม้กีารวางแผนการตลาดทีจ่ะท าอย่างไรในการทีจ่ะเพิม่จ านวนของ
ลูกคา้ใหม้ากขึน้ อกีทัง้ไม่ไดท้ าการวางแผนการตลาดในส่วนของการหาพนกังานเพิม่ เพราะวธิี
ทีใ่ชแ้ละท าอยู่ในปจัจุบนัในการหาลูกค้า กจ็ะเป็นคนรู้จกัแนะน าต่อๆกนัมา และกม็กีารลงของ
มูลของสถานบรกิารดูแลผู้ป่วยและผูสู้งอายุผ่านทางหน้าเวบไซต์เท่านัน้ ส่วนการหาพนักงาน 
ทางเราจะเลอืกเฉพาะบุคคลทีม่คีวามรูจ้กักนั เชน่เคยมญีาตหิรอืคนรูจ้กัมาท างานกบัเรา เป็นตน้        
 
 ท่านคิดว่าอุปสรรคของการท าธุรกิจในกลุ่มสินค้าและบริการในอุตสาหกรรม
ประเภทสถานบริบาลผูส้งูอาย ุระยะพกัฟ้ืน และเจบ็ป่วยเรือ้รงั คืออะไร และมีแนวทางใน
การแก้ไขอปุสรรคนัน้อย่างไร 
      อุปสรรคกจ็ะเป็นในเรื่องของเศรษฐกจิ หลายครอบครวัต้องการพนักงานที่จะไปดูแลพ่อ
แม่ เพราะตอ้งการมเีวลาทีจ่ะไปท างานไดอ้ย่างเตม็ที ่แต่เนื่องจากเศรษฐกจิไม่ดคีนทีม่รีายได้ 
น้อยถึงแม้เขาจะมีความจ าเป็นในการที่จะหาคนดูแลแทนมากมายขนาดไหน แต่เขาก็ไม่มี
อ านาจหรอืก าลงัที่จะจ้างคนได้ การที่จะแก้อุปสรรคตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกจิท าได้ยาก
และควบคุมไม่ได ้เพราะเป็นเรื่องของเศรษฐกจิโดยรวมของทัง้ประเทศ ถา้เศรษฐกจิดภีาคธุรกจิ
ต่างๆกจ็ะดตีามไปดว้ย และโดยปกตริาคาทีเ่ราตัง้ไวส้ าหรบับรกิารกไ็ม่ไดสู้งมากไป 
 
     ท่านคิดว่าโอกาสของธรุกิจในกลุ่มสินค้าและบริการในอตุสาหกรรมประเภทสถาน
บริบาลผูส้งูอาย ุระยะพกัฟ้ืน และเจบ็ป่วยเรือ้รงั มีโอกาสในการท าตลาดอย่างไร เพ่ือให้
ยอดขายเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 
 โอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากการสาธารณะสุขดีขึ้นท าให้ประชากรอายุยืนยาวมากขึ้น 
เพราะฉะนัน้โอกาสทีธุ่รกจิประเภทการดูแลผูป้ว่ยและผูสู้งอายุจะเตบิโตยงัคงจะมไีด้อยู่ ส าหรบั
ในปี 2554 กค็งตอ้งมกีารวางแผนการตลาดในการท าธุรกจิมากขึน้  

  
 ท่านมีแนวคิดอย่างไรในการประเมินคู่แข่งทางธรุกิจ 

 ในเรื่องของคู่แข่งเราเองยงัไม่ได้มีการมองคู่แข่งเป็นสิง่ส าคญัหลกั เพียงแต่ทางเราจะ
พยายามท าในสิง่ทีเ่ราสามารถท าไดใ้หด้ทีีสุ่ดในทุกๆด้านก่อน เพราะว่าแต่ละบรษิทักม็จีุดขาย
และการเจรจากบัลูกค้าที่แตกต่างกนัไป ในการด าเนินธุรกิจประเภทนี้ต้องอาศยัความจริงใจ 
ความซื่อสัตย์ และความอดทน แม้จะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้า
ผูป้ระกอบการรายใหม่นัน้ไม่สามรถรกัษาความจรงิใจ ความซื่อสตัย ์และความอดทน เอาไวไ้ดก้็
คงจะไม่สามารถด าเนินธุรกจิประเภทนี้ไปไดน้านนกั 
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 ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจยัส าคญัส าหรบัการท่ีลูกค้าเลือกใช้บริการของทางบริษัท 
(ท่านมีบริการหรือข้อเสนออย่างไรให้ลูกค้ามาใช้บริการ) 
 ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เลอืกมาใชบ้ริการกบัทางเรากจ็ะบอกว่าบริการของทางเราด ีเชื่อใจได ้
ไวใ้จได ้และกจ็ะมกีารแนะน าแบบบอกต่อๆกนัมา วา่ใหม้าใชบ้รกิารกบัทีน่ี้  
 ในเรื่องสถานที่จากที่เคยคุยกบัทางลูกค้า กจ็ะบอกว่าสถานที่กวา้งขวาง สะอาด รมรื่น 
และทีส่ าคญัคอืไม่แออดั ท าใหอ้ยากพาผูป้ว่ยหรอืผูสู้งอายุมาฝากใหดู้แล 
 ผลิตภณัฑบ์ริการ (Product)  
      ทางเรามกีารสอบถามความต้องการของลูกค้าก่อนเป็นอนัดบัแรก และพยายามจดัหา
พนกังานทีม่คีวามสามารถใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
 ราคา (Price)  

 ในเรื่องของราคา เราจะตกลงกนัตามความสามารถของพนักงาน และในเนื้องานที่ลูกค้า
ตอ้งการให้พนักงานเขา้ไปท างานคอืดูจากความยากง่ายของการท างาน อกีทัง้ต้องดูราคาที่มี
การตกลงกนัโดยทัว่ไปในการท าธุรกจิประเภทนี้ดว้ย 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 ทางเรามกีารให้ข้อมูลขององค์การผ่านทางเวบไซต์ นอกนัน้ก็จะเป็นการบอกต่อๆกบั
ระหวา่งคนทีเ่คยใชบ้รกิารมาก่อนแนะน าไปใหค้นรูจ้กั 
 ความสามารถของพนักงาน (People)  
 มกีารอบรมพนกังานทุกคนใหม้คีวามเขา้ใจในเนื้องานก่อนออกไปท างานจรงิ 
 กระบวนการท างาน (Process)  

 การท างานของทางองคก์ารกจ็ะจดัหาพนกังานให้ตรงความต้องการ โดยพนักงานทุกคน
ตอ้งผา่นการฝึกจากการปฏบิตัจิรงิก่อนออกไปท างาน การส่งพนกังานออกไปดูแลตามบา้น ทาง
เรากจ็ะมกีารจดัส่งไปใหถ้งึบา้นของลูกคา้ โดยทีลู่กคา้ไม่ตอ้งมารบัดว้ยตนเอง 
       การออกแบบสถานท่ี (Physical Evidence)  
       การออกแบบสถานทีจ่ะเน้นใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่จดัสถานทีใ่หแ้ออดั เราพยายาม
ปลูกตน้ไมเ้พื่อใหเ้กดิความรมรื่น ร่วมทัง้พยายามจดัหาเครื่องมอืที่จ าเป็นในการบรกิารให้มาก
ทีสุ่ด ไม่วา่จะเป็นเครื่องดูดเสมหะ เครื่องวดัความดนั ทีน่อนลมเพื่อลดแรงกดทบั เตยีงพยาบาล 
หอ้งน ้าแบบทีม่ทีีจ่บัส าหรบัผูป้ว่ย เป็นตน้ 
         
 ท่านคิดว่าคู่ แ ข่งรายใหม่ๆท่ีจะเข้ามาในธุร กิจกลุ่ม สินค้าและบริการใน
อตุสาหกรรมประเภทสถานบริบาลผูส้งูอาย ุระยะพกัฟ้ืน และเจบ็ป่วยเรือ้รงั มีโอกาสท่ีจะ
เข้ามาเป็นคู่แข่งรายส าคญัได้อย่างไร  
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     การเขา้มาในธุรกจินี้กไ็ม่ไดย้ากหรอืวา่ง่ายจนเกนิไป ก่อนอื่นตอ้งมสีถานที ่บุคลากร และ
ลูกค้า การหาบุคลากรที่ดมีปีระสบการณ์ในปจัจุบนัส่วนใหญ่ผูป้ระกอบธุรกจิบางคนพยายาม
เรียกราคาจากลูกค้าให้ได้สูงๆ ท าให้พนักงานอยากไปอยู่ก ับเขา คือเหมือนการดึงแย่งตัว
พนกังานกนันัน้เอง แต่จากการพจิารณาของทางเราเหน็วา่ ราคาทีผู่ป้ระกอบกจิการเหล่านัน้ตัง้
ไว้ มากเกินไปกว่าก าลงัของลูกค้าที่จะสามารถจ่ายได้ อกีทัง้พนักงานส่วนมากก็ไม่ได้มีวุฒิ
การศกึษาสูงเท่าทีผู่ป้ระกอบธุรกจิเหล่านัน้เรยีกไปกบัลูกค้า ทางเราเองกร็ู้สกึว่าการใชว้ธินีี้ไม่
ยุตธิรรมส าหรบัลูกคา้ 
 
      ท่านคิดว่าธุรกิจในกลุ่มสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมประเภทสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุระยะพกัฟ้ืน และเจบ็ป่วยเรือ้รงั จะมีทิศทางอย่างไรในปี2554 
     ทศิทางในปี2554 ตอ้งดูในเรื่องของเศรษฐกจิ ถา้เศรษฐกจินิ่งหรอืมกีารเจรญิเตบิโต ส่วน
ของภาคธุรกจิเองกจ็ะมกีารเตบิโตไปดว้ย คนกจ็ะมกี าลงัในการจบัจ่ายใชส้อยกนัมากขึน้ ถา้ในปี
2554 เศรษฐกจิดขีึน้กค็งตอ้งท าการตลาดมากขึน้ แต่ทุกอย่างเราท าด้วยใจ เราไม่ได้หวงัว่าจะ
ร ่ารวยโดยการเอาเปรยีบผูอ้ื่น เราท าเพื่อจะชว่ยเหลอืซึ่งกนัและกนัไม่วา่จะเป็นในส่วนของลูกคา้
หรอืพนกังาน คอืกต็อ้งการใหไ้ดร้บัประโยชน์จากงานทีเ่ราท าดว้ยกนัทุกฝา่ย  
 
2. แบบสมัภาษณ์กลุ่มพนักงานขององคก์าร  
 
 พนักงานคนท่ี 1 นาง วลยัพร วิชยัศรี 
 ต าแหน่ง พนักงานดแูลผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ
 สมัภาษณ์วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
 

 ข้อท่ี 1 ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุผลท่ีท่านเลือกมาร่วมงานกบับริษทั   
 เจา้ของกจิการเป็นครสิเตยีน และความเป็นกนัเองของเจา้ของกจิการ 
 
 ข้อท่ี 2 ท่านรู้จกับริษทัจากแหล่งใด  
 รูจ้กักนักบัญาตขิองเจา้ของกจิการ 
 
 ข้อท่ี 3 ท่านคิดว่าบริษทัมีจดุเด่นอะไร 
 ความเป็นกนัเองของเจา้ของกจิการ และพนกังานส่วนใหญ่มคีวามซื่อสตัย์ 
 
 ข้อท่ี 4 ท่านคิดว่าจดุอ่อนของบริษทัคืออะไร  
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 1จ านวนพนกังานไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ เชน่ หาคนแทนในการท างาน  
 2 การมหีวัหน้างาน (ที่ไม่ใช่เจ้าของกจิการ) ที่ไม่มคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่ของตนเอง 
จองค่อยแต่จะจบัผดิผูอ้ ื่น ท าใหพ้นกังานทีม่าอยู่ประจ าหรอืในขณะรอทีจ่ะออกงานเกดิความอดึ
อดั ส่งผลใหพ้นกังานหลายคนไม่อยากทีจ่ะมาท างานทีน่ี้  

 
 ข้อท่ี 5 ท่านคิดว่าลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการสถานบริการโดยทัว่ไปขึน้อยู่กบัส่ิงใด  
 ผูจ้า้งงานไม่มเีวลาเพยีงพอในการดูแลเอง อกีทัง้ไม่มคีวามรูใ้นการทีจ่ะดูแลดว้ยตนเอง 
 
 ข้อท่ี 6 ท่านคิดว่าลูกค้าเลิกใช้บริการคือ  
 ไม่มคีนมาแทนงาน ท าใหผู้จ้า้งตอ้งหาพนกังานจากแหล่งอื่น 
 
 ข้อท่ี 7 ท่านคิดว่าลูกค้าไม่ใช้บริการเพราะอะไร 
 ถา้ไม่ตอ้งตดิต่อผา่นศนูย ์อาจจะไดร้าคาทีถู่กกวา่ 
 

 ข้อท่ี 8 ท่านคิดว่าบริษทัควรมีทิศทางการพฒันาด้านไหน  
      ตอ้งการใหม้พีนกังานเพิม่มากขึน้ เพื่อรองรบักบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 
 พนักงานคนท่ี 2 น.ส. พรศรี ทิศทิวาพร 
 ต าแหน่ง พนักงานดแูลผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ
 สมัภาษณ์วนัท่ี  20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 

 ข้อท่ี 1 ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุผลท่ีท่านเลือกมาร่วมงานกบับริษทั    
 ชอบนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ท่านเป็นคนมีเมตตา อีกทัง้ดูแลพนักงานทุกคน
เหมอืนกนัลูกหลาน 

 
 ข้อท่ี 2 ท่านรู้จกับริษทัจากแหล่งใด  
 ไดร้บัการแนะน าจากเพื่อนทีเ่คยมาท างาน 
 
 ข้อท่ี 3 ท่านคิดว่าบริษทัมีจดุเด่นอะไร 

 พนกังานมคีวามซื่อสตัย ์อกีทัง้การอยู่กนัอย่างเป็นคนในครอบครวั และทุกครัง้ที่ไปออก
งาน ถา้เกดิพนกังานไม่ตอ้งการทีจ่ะท างานทีน่ัน้ดว้ยเหตุผลอาทเิชน่ ท างานแลว้ไม่เกดิความสุข 
หรอืโดนลูกคา้กดขี ่เจา้ของกจิการกพ็รอ้มทีจ่ะเปลีย่นคนแทนให้ 
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 ข้อท่ี 4 ท่านคิดว่าจดุอ่อนของบริษทัคืออะไร   

 พนักงานส่วนใหญ่เป็นเดก็ต่างจงัหวดั อีกทัง้ความรู้และการศกึษายงัน้อยอยู่ ท าให้ใน
บางครัง้ยงัขาดวุฒภิาวะในการตดัสนิใจ เมื่อเข้ามาในเมืองหลวงสิง่เร้ากม็ีมาก และหลายครัง้
ท างานอยู่ไม่นานกล็าออกไป ท าให้พนักงานต้องเกิดการสบัเปลี่ยนกนับ่อย และลูกค้ากเ็กิด
ความร าคาญได ้

 
 ข้อท่ี 5 ท่านคิดว่าลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการสถานบริการโดยทัว่ไปขึน้อยู่กบัส่ิงใด  

 ผูจ้า้งงานไม่มเีวลาเพยีงพอในการดูแลเอง อกีทัง้ไม่มคีวามรูใ้นการทีจ่ะดูแลดว้ยตนเอง 
 
 ข้อท่ี 6 ท่านคิดว่าลูกค้าเลิกใช้บริการคือ  

 ไม่มคีนมาแทนงาน ท าใหผู้จ้า้งตอ้งหาพนกังานจากแหล่งอื่น 
 
 ข้อท่ี 7 ท่านคิดว่าลูกค้าไม่ใช้บริการเพราะอะไร  

 ถา้ไม่ตอ้งตดิต่อผา่นศนูย ์อาจจะไดร้าคาทีถู่กกวา่ 
 
 ข้อท่ี 8 ท่านคิดว่าบริษทัควรมีทิศทางการพฒันาด้านไหน 

 ไม่มขีอ้เสนอแนะ 
 

  พนักงานคนท่ี 3 น.ส. ขวญัฤทยั สจิุนต์มงคลนาม 
 ต าแหน่ง พนักงานดแูลผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ
  สมัภาษณ์วนัท่ี  19 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 

 ข้อท่ี 1 ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุผลท่ีท่านเลือกมาร่วมงานกบับริษทั    
 ชอบเจา้ของกจิการและครอบครวั เพราะมคีวามเป็นกนัเอง และอีกทัง้เป็นครสิเตยีน ไม่
เคยโดนกดใหรู้ส้กึวา่เราเป็นแค่ลูกจ้าคนหนึ่งที่ท างานเพื่อแลกเงนิเดอืนเท่านัน้ แต่การที่ได้มา
ท างานทีน่ี้ท าใหรู้ส้กึถงึความเป็นครอบครวั มปีญัหาหรอืสิง่ใดกส็ามารถพูดคุยกนัได ้

  
 ข้อท่ี 2 ท่านรู้จกับริษทัจากแหล่งใด  

 ไดร้บัการแนะน าจากเพื่อนทีท่ างานในปจัจุบนั 
 
 ข้อท่ี 3 ท่านคิดว่าบริษทัมีจดุเด่นอะไร 
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 ความเป็นพีเ่ป็นน้องกนัในระบบงาน การท างานมคีวามเป็นครอบครวั ไม่ได้แสวงหาผล
ก าไรมากจนเกนิไป สถานทีใ่นการดูแลผูป้ว่ยกส็ะอาด กวา้งขวาง อกีทัง้อากาศกถ่็ายเทสะดวก
ไม่อดึอดั  

 
 ข้อท่ี 4 ท่านคิดว่าจดุอ่อนของบริษทัคืออะไร  

 1.หวัหน้างาน (ที่ไม่ใช่เจ้าของกจิการ) สร้างความกดดนัอย่างมากในการท างาน ท าให้
พนกังานหลายคนไม่อยากอยู่ดว้ย 
 2. ปจัจุบนัทางสถานบรกิารยงัไม่มกีารแบ่งห้องออกมาต่างหากส าหรบัลูกค้าที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตวั มเีพยีงการแยกฝ ัง่ชายหญงิเท่านัน้  
  
 ข้อท่ี 5 ท่านคิดว่าลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการสถานบริการโดยทัว่ไปขึน้อยู่กบัส่ิงใด  

 ผูจ้า้งงานไม่มเีวลาเพยีงพอในการดูแลเอง อกีทัง้ไม่มคีวามรูใ้นการทีจ่ะดูแลดว้ยตนเอง 
 
 ข้อท่ี 6 ท่านคิดว่าลูกค้าเลิกใช้บริการคือ  
  1. ผูป้ว่ยอาการดขีึน้ 
 2. ผูป้ว่ยเสยีชวีติ 
 3. พนกังานไม่เพยีงพอต่อการจา้งงาน 
 

 ข้อท่ี 7 ท่านคิดว่าลูกค้าไม่ใช้บริการเพราะอะไร  
 1. ลูกคา้บางรายทีต่อ้งการมาพกัอยู่กบัสถานพยาบาลตอ้งการความเป็นส่วนตวั คอืมหีอ้ง
แยกออกไปต่างหาก แต่ในปจัจุบนัทางสถานบรกิารยงัไม่มกีารแบ่งหอ้งออกมาต่างหาก มเีพยีง
การแยกฝ ัง่ชายหญงิเท่านัน้  
 2. ในดา้นของเรื่องราคา ลูกคา้บางคนอาจคดิวา่อยากจะไดท้ีถู่กมากกวา่นี้  

 
 ข้อท่ี 8 ท่านคิดว่าบริษทัควรมีทิศทางการพฒันาด้านไหน  

 ต้องการให้มกีารจดัพื้นที่บางส่วนท าให้เป็นห้องส่วนตวั ส าหรบัลูกค้าบางรายที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตวั 

 
  พนักงานคนท่ี 4 น.ส. สิทธิพร ถาวรจิรโชคชยั 
  ต าแหน่ง พนักงานดแูลผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ
  สมัภาษณ์วนัท่ี  23 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

 ข้อท่ี 1 ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุผลท่ีท่านเลือกมาร่วมงานกบับริษทั    
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 ความเป็นกนัเองของเจา้ของกจิการ และผูบ้รหิารงาน 
 
 ข้อท่ี 2ท่านรู้จกับริษทัจากแหล่งใด  
 รูจ้กัจากเพื่อนทีท่ างาน 

 
 ข้อท่ี 3ท่านคิดว่าบริษทัมีจดุเด่นอะไร 

 1. ความเป็นกนัเอง 
  2. ความซื่อสตัยข์องพนกังาน 
 3. สถานทีใ่นการใหบ้รกิารเป็นสดัส่วน มทีัง้ในส่วนของผูป้ว่ย และในส่วนของพนกังาน 

 4. มเีครื่องมอืทางการแพทย์ที่มคีวามจ าเป็นในการดูแลครบถ้วน เช่น เครื่องดูดเสมหะ 
เครื่องวดัความดนั ทีน่อนลม เตยีงผูป้ว่ย เป็นตน้ 
  
 ข้อท่ี 4ท่านคิดว่าจดุอ่อนของบริษทัคืออะไร  

 จ านวนพนกังานยงัน้อยเกนิไป ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 
 ข้อท่ี 5ท่านคิดว่าลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการสถานบริการโดยทัว่ไปขึน้อยู่กบัส่ิงใด   
 ไม่มเีวลาเพยีงพอในการดูแลดว้ยตนเอง และไม่มคีวามพรอ้มในเรื่องการดูแลดว้ยตนเอง 
 
 ข้อท่ี 6ท่านคิดว่าลูกค้าเลิกใช้บริการคือ  
 ผูป้ว่ยอาการดขีึน้ หรอืไม่กเ็สยีชวีติ  
 
 ข้อท่ี 7 ท่านคิดว่าลูกค้าไม่ใช้บริการเพราะอะไร  
 อาจจะอยากไดร้าคาทีถู่กกวา่นี้  
 
 ข้อท่ี 8 ท่านคิดว่าบริษทัควรมีทิศทางการพฒันาด้านไหน  
 ไม่มขีอ้เสนอแนะ 
 

  พนักงานคนท่ี 5 น.ส. ภทัทีพรรณ หาญอดุร 
  ต าแหน่ง พนักงานดแูลผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ
  สมัภาษณ์วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 

 ข้อท่ี 1 ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุผลท่ีท่านเลือกมาร่วมงานกบับริษทั     
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 แมว้า่จะเป็นการท าธุรกจิประเภทหนึ่ง แต่การด าเนินกจิการกลบัด าเนินแบบมคีวามเป็นพี่
เป็นน้องกนัมากกวา่โดยไม่เลอืกว่าจะเป็นพนักงานหรอืตวัของลูกค้า โดยเจ้าของกจิการเป็นมี
มนุษย์สมัพนัธ์ด ีเป็นคนที่มีจติในดี มคีวามโอบอ้อมอารชี่วยเหลอืลูกน้องทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องงาน หรอืเรื่องส่วนตวั ท าใหผู้ท้ีเ่ขา้ร่วมงานดว้ยรูส้กึถงึความเป็นกนัเองและความจรงิใจ 

 
 ข้อท่ี 2 ท่านรู้จกับริษทัจากแหล่งใด  
  รูจ้กักนัเป็นการส่วนตวั 
 
 ข้อท่ี 3 ท่านคิดว่าบริษทัมีจดุเด่นอะไร 

 ชอบบรรยากาศของทีน่ี้ ไม่แออดั เพื่อนร่วมงานเกอืบทุกคนน่ารกัมคีวามเป็นเอง อยู่กบั
แบบพีน้่องท าใหไ้ม่รูส้กึอดึอดั 

 ข้อท่ี 4 ท่านคิดว่าจดุอ่อนของบริษทัคืออะไร  
 คนทีไ่ดร้บัหน้าทีใ่นการเป็นหวัหน้าของพนกังานใชอ้ านาจในการท างานมากเกนิไป ท าให้
ผูท้ีร่่วมงานดว้ยเกดิความอดึอดั และไม่อยากทีจ่ะอยู่ท างานดว้ย  

 
 ข้อท่ี 5 ท่านคิดว่าลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการสถานบริการโดยทัว่ไปขึน้อยู่กบัส่ิงใด  

 สถานทีข่องทางบรษิทัมบีรรยากาศและการบรกิารทีด่ ี 
 
 ข้อท่ี 6 ท่านคิดว่าลูกค้าเลิกใช้บริการคือ  

 ผูป้ว่ยอาการดขีึน้ หรอืไม่กเ็สยีชวีติไปท าใหลู้กคา้เกดิการเลกิจา้ง  
 
 ข้อท่ี 7 ท่านคิดว่าลูกค้าไม่ใช้บริการเพราะอะไร  

 ลูกค้าบางคนตัง้กฎเกณฑ์ และควาดหวงัว่าจะมหี้องส่วนตวั และพนักงานที่ดูแลส่วนตวั 
ซึ่งตอนนี้ทางเรายงัไม่ม ี

 
 ข้อท่ี 8 ท่านคิดว่าบริษทัควรมีทิศทางการพฒันาด้านไหน  

 เสนอให้มพีนักงานที่ท าหน้าที่ในการต้อนรบัโดยตรง เนื่องจากในปจัจุบนัพนักงานที่อยู่
ประจ ายงัขาดความเป็นระเบยีบในเรื่องการแต่งกาย ท าใหภ้าพลกัษณ์ทีอ่อกมาดูไม่ดี 
 
  3. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก กลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการอยู่ในปัจจุบนั ประเภทดูแลผู้ป่วย
และผูส้งูอาย ุ 
 คนท่ี 1 



 87 

 สมัภาษณ์วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2553     
 
 ข้อท่ี 1 ท่านรู้จกับริษทัของเราจากแหล่งใด 
      มคีนรูจ้กัแนะน ามา 
 
     ข้อท่ี 2 สาเหตุท่ีท่านจ าเป็นต้องใช้บริการจากสถานบริการผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ
 เนื่องจากไม่มีเวลาในการดูแลผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ อีกทัง้ผูป้่วยมกีารเจาะ       
คอ ท าใหต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัอย่างมากในการดูแล อกีทัง้ผูป้่วยไม่สามารถช่วยเหลอืตนเอง
ไดเ้ลย  
 ข้อท่ี 3 ส่ิงท่ีท าให้ท่านเกิดความพึงและตัดสินใจเลือกใช้บริการของทางสถาน   
บริการของเรา 
 มคีวามพงึพอใจในเรื่องของสถานทีท่ีใ่หบ้รกิาร คอืสะอาด มเีจ้าหน้าที่ และพนักงานดูแล
ตลอดเวลา อกีทัง้มอีุปกรณ์ทางการแพทยท์ีเ่พยีงพอในการใหบ้รกิาร ท าใหรู้ส้กึสบายใจทีพ่าคุณ
พ่อมาอยู่ทีน่ี้ 
 
    ข้อท่ี 4 ส่ิงใดท่ีท่านต้องการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการบริการท่ีได้รบัในปัจจบุนั 
 ตอ้งการใหม้กีารท ากายภาพบ าบดัอย่างสม ่าเสมอ ไม่จ าเป็นต้องเป็นนักกายภาพบ าบดั
โดยตรง แต่ขอใหม้พีนกังาน หรอืเจา้หน้าทีท่ี่ดูแลท ากายภาพเบือ้งตน้ทุกๆวนั 
 
    ข้อท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
     ไม่มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมินอกจากในเรื่องของการท ากายภาบ าบดั  
 
 คนท่ี 2  
 สมัภาษณ์วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2553     
    
       ข้อท่ี 1 ท่านรู้จกับริษทัของเราจากแหล่งใด 
 ไดท้ าการคน้หาขอ้มูลสถานบรกิารจากWebsite เลอืกอยู่ประมาณ 2-3 แห่งก่อนตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารการจากทีน่ี้ 
 
      ข้อท่ี 2 สาเหตุท่ีท่านจ าเป็นต้องใช้บริการจากสถานบริการผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ
 มภีาระหน้าทีด่า้นการงาน จงึไม่สามารถดูแลผูป้ว่ยไดด้ว้ยตนเอง ก่อนหน้านี้กต็ดัสนิใจว่า
ตอ้งการหาคนมาดูแลทีบ่า้น แต่กเ็ขา้ใจถงึความเครยีดในการที่ต้องดูแลผูป้่วยแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
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ท าใหเ้ปลีย่นในมาใชบ้รกิารฝากดูแลทีส่ถานบรกิารแทนจะดกีวา่ เนื่องจากผูท้ีดู่และจะได้ไม่เกดิ
ความเครียดจนเกินไป อีกทัง้จะได้ไม่มีการลาออกและต้องจ้างคนใหม่ตลอดเวลา เพราะ
ความเครยีด 
 
 ข้อท่ี 3 ส่ิงท่ีท าให้ท่านเกิดความพึงและตัดสินใจเลือกใช้บริการของทางสถาน
บริการของเรา 
 อนัดบัแรกก่อนที่จะเลอืกใชบ้รกิารจากที่นี้ ได้ท าการเปิดหาขอ้มูลจาก Website และท า
การไปเยีย่มชมจากสถานทีจ่รงิตามสถานทีน่ัน้ๆ แต่สาเหตุทีต่ดัสอนใจเลอืกใชบ้รกิารเนื่องจาก
ความใกล้จากที่พกัอาศยั เพราะสะดวกในการเข้ามาเยี่ยมคุณพ่อ อีกทัง้ความไม่แออดัของ
สถานที ่หลายสถานทีท่ีไ่ปเยีย่มชมมกีารจดัเตยีงในลกัษณะที่คบัแคบมาก และที่ส าคญัชอบใน
ตวัของผู้บริหารองค์กร แม้จะเป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง แต่ผู้บริหารองค์กรไม่ได้ให้บริการใน
ลกัษณะของธุรกจิที่แสวงหาแต่ผลประโยชน์ของลูกค้าจนลมืสนใจความต้องการที่แท้จรงิของ
ลูกคา้  
  
 ข้อท่ี 4 ส่ิงใดท่ีท่านต้องการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการบริการท่ีได้รบัในปัจจบุนั 
 ก่อนหน้านี้ทางสถานบรกิารมผีูท้ีท่ าต าแหน่งคลา้ยกบัหวัหน้าของพนักงานทัง้หมด แต่ใน
ปจัจุบนัไม่ม ีท าใหใ้นบางครัง้ทีต่อ้งการตดิต่อเพื่อถามอาการของผูป้่วย ไม่ทราบว่าจะสอบถาม
ไดจ้ากใครนอกจากผูบ้รหิาร ถา้เกดิสามารถใหค้นมาท าต าแหน่งทีเ่คยมีอยู่เดมิกจ็ะดมีาก  
  
 ข้อท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การท าการตลาดของทางองค์กรน่าจะมีการท าแผ่นพบัไปวางไว้ตามแผนกผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล หรอืมกีารตดิต่อกบัโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อทีญ่าตขิองผูป้่วยจะได้มชี่องทางในการ
ตดิต่อมากขึ้น เพราะท าการตลาดบน Website ก็ช่วยได้ระดบัหนึ่ง แต่ก็มีหลายที่ที่ท าเป็น
โฆษณาชวนเชื่อพอไปดูจากสถานที่จรงิกไ็ม่เป็นไปตามนัน้ ท าให้หลายสถานที่ถูกมองว่าเป็น
การตลาดในเชงิสรา้งภาพ 
 
 คนท่ี 3  
 สมัภาษณ์วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2553       
 
      ข้อท่ี 1 ท่านรู้จกับริษทัของเราจากแหล่งใด 
      รูจ้กัมาจากการแนะน าของคนรูจ้กั  
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 ข้อท่ี 2 สาเหตุท่ีท่านจ าเป็นต้องใช้บริการจากสถานบริการผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ
 คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลอืตนเองไม่ได้ และลูกๆรับราชการกนัทุกคนจงึท าให้ไม่มเีวลาใน
การดูแล อกีทัง้แมว้า่จะเป็นลูกแต่กไ็ม่สามารถดูแลไดเ้หมอืนกบัที่จ้างพนักงานมาท า เพราะไม่
ทราบวธิกีารทีใ่นการดูแล รวมถงึไม่กลา้ทีจ่ะท าดว้ยตวัเองเพราะความกลวั ก่อนหน้านี้เคยไปใช้
บรกิารกบัทางโรงพยาบาล แต่ทางโรงพยาบาลกไ็ม่มบีรกิารในแบบรบัฝาก คอืจะต้องเขา้มาอยู่
เป็นผูป้ว่ยในเท่านัน้ และการดูแลของผูป้ว่ยในกไ็ม่ได้มกีารบรกิารอย่างทัว่ถงึ อกีทัง้ผูป้่วยเป็น
ผูป้่วยที่เจาะคอ ต้องมคีอยดูดเสมหะให้ตลอดเวลา จงึท าให้ตดัสอนใจมาใชบ้รกิารจากสถาน
บรกิารแทน 
 
 ข้อท่ี 3 ส่ิงท่ีท าให้ท่านเกิดความพึงและตัดสินใจเลือกใช้บริการของทางสถาน
บริการของเรา 
 พนกังานทีท่างบรษิทัส่งไปทุกคนเป็นคนทีใ่ชไ้ด ้คอื มคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่ และโดย
ส่วนตวักช็อบการใหบ้รกิารทีเ่ป็นกนัเองของทางเจา้ของบรษิทั ท าใหเ้ลอืกใชบ้รกิารทีน่ี้มาตลอด  
 
 ข้อท่ี 4 ส่ิงใดท่ีท่านต้องการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการบริการท่ีได้รบัในปัจจบุนั 
     ไม่มสีิง่ใดเพิม่เตมิ 
  
 ข้อท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ก่อนหน้านี้ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีธุรกจิในการดูแลผูป้่วยและผูสู้งอายุ จะเคยเหน็กแ็ต่
เพยีงทีต่ดิตามเสาไฟฟ้า ถา้เป็นไปไดก้ค็วรจะท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กัเพิม่มากขึน้ 
 
 คนท่ี 4 
 สมัภาษณ์วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2553        
 ข้อท่ี 1 ท่านรู้จกับริษทัของเราจากแหล่งใด 
     รูจ้กัจากญาตขิองเจา้ของกจิการ 
 
  ข้อท่ี 2 สาเหตุท่ีท่านจ าเป็นต้องใช้บริการจากสถานบริการผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ
    คุณแม่อายุมาก อกีทัง้หกลม้ขาหกั เลยตอ้งการผูม้าชว่ยดูแล 
  
 ข้อท่ี 3 ส่ิงท่ีท าให้ท่านเกิดความพึงและตดัสินใจเลือกใช้บริการของทางสถานบริการของเรา 
 เกดิจากความรูจ้กักนัเป็นการส่วนตวั ท าให้เกดิความมัน่ใจและไวว้างใจในการให้บรกิาร
ในระดบัหนึ่ง 
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 ข้อท่ี 4 ส่ิงใดท่ีท่านต้องการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการบริการท่ีได้รบัในปัจจบุนั 
 ตอ้งการใหท้างบรษิทัมพีนกังานเพิม่มากขึน้ เนื่องจากหลายครัง้เกดิปญัหาเรื่องการแทน
งานเพราะพนักงานไม่เพียงพอ อีกทัง้พนักงานที่มีอายุน้อยบางคนก็ขาดความอดทนในการ
ท างาน 
 
  ข้อท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   เสนอแนะในเรื่องของการเพิม่จ านวนพนกังานให้มมีากขึน้ 
 
 คนท่ี 5  
 สมัภาษณ์วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2553     
    
    ข้อท่ี 1 ท่านรู้จกับริษทัของเราจากแหล่งใด 
    เปิดดูจาก Website  
 
  ข้อท่ี 2 สาเหตุท่ีท่านจ าเป็นต้องใช้บริการจากสถานบริการผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ
 ไม่มเีวลาในการดูแล แมผู้สู้งอายุจะชว่ยตวัเองไดบ้า้ง แต่กไ็ม่กลา้ทีจ่ะใหอ้ยู่บา้นตามล าพงั 
  
 ข้อท่ี 3 ส่ิงท่ีท าให้ท่านเกิดความพึงและตัดสินใจเลือกใช้บริการของทางสถาน
บริการของเรา 
 การให้บรกิารที่มีลกัษณะของความเป็นบ้านหลงัที่สอง ความเป็นกนัเอง ความมนี ้าใจที่
เกดิจากพนกังานทุกคน อกีทัง้เจา้ของกจิการ ท าใหเ้กดิความสบายใจ 
 
 ข้อท่ี 4 ส่ิงใดท่ีท่านต้องการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการบริการท่ีได้รบัในปัจจบุนั 
      ไม่ม ี
 
   ข้อท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
    ไม่ม ี
 
 4. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก กลุ่มลูกค้าท่ีเคยใช้บริการในอดีต ประเภทดูแลผู้ป่วยและ
ผูส้งูอาย ุ 
 
   



 91 

 คนท่ี 1  
 สมัภาษณ์วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2553   
  
 ข้อท่ี 1 เหตุผลท่ีท่านไม่ใช้บริการในปัจจบุนั  
 เกดิความขดัแยง้ภายในครอบครวั เนื่องจากพนักงานที่มาท างานที่บ้านเป็นคนมีความรู ้
แต่ทางคุณแม่ซึ่งเป็นภรรยาของผูป้ว่ยไม่ชอบ คอืตอ้งการให้พนักงานที่ส่งไปเป็นเหมอืนกบัคน
รบัใชใ้นบา้น ท าใหต้วัของพนกังานเองกร็ูส้กึกดดนั 
  
 ข้อท่ี 2 ท่านรู้จกัหรือได้ทราบข้อมูลของทางบริษทัจากแหล่งใด 
 เปิดหาขอ้มูลจากเวบไซต ์
 
 ข้อท่ี 3 ท่านคิดว่าอะไรท่ีท าให้บริษทัของเราแตกต่างไปจากสถานบริบาล    อ่ืนๆ  
 หลงัจากที่ได้เลิกใชบ้ริการจากทางบรษิัทไป ทางบ้านก็ได้ท าการหาพนักงานจากทาง
สถานทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนัมาท าแทน แต่ปรากฏว่าอยู่ได้เพยีง 10 วนัพนักงานกห็นี
ออกจากบา้น และทางบรษิทัดงักล่าวกไ็ม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ จงึท าใหท้างบา้นอยากกลบัมาใช้
บรกิารกบัทาง หจก. AAA เพราะเมื่อมปีญัหาอะไรทางเจ้าของกจิการจะแก้ไขให้เสมอ คอืถ้า
พนกังานอยู่ไม่ได ้หรอืนายจา้งไม่พอใจ ทาง หจก. AAA กจ็ะเปลี่ยนให้จนกว่าจะเกดิความพงึ
พอใจของทัง้สองฝ่าย และไม่เคยมีการโกงค่าจ้างแม้แต่วนัเดยีว คอืจะคดิตามจรงิของการใช้
บริการเป็นวนัๆไป สรุปคอืชอบในความซื่อสตัย์ และความรบัผดิชอบในหน้าที่ของผู้ด าเนิน
กจิการ 
           
 ข้อท่ี 4 ท่านคิดว่าบริษทัควรเพ่ิมเติมส่ิงใดเพ่ือให้ท่านเกิดความพึงพอใจ 
 อยากให้มหี้องที่เป็นส่วนตวั เพราะก่อนหน้านี้เคยหาสถานที่ให้กบัคุณพ่อซึ่งเป็นผูป้่วย 
แต่ความทีท่่านเป็นคนที่มคีวามเป็นส่วนตวัสูง ท าให้ต้องการได้ห้องที่แยกออกจากผูป้่วยอื่นๆ 
แต่ในขณะนัน้ ทางบรษิทัยงัไม่มหีอ้งดงักล่าว  
  
 ข้อท่ี 5 ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุจงูใจท่ีท าให้ท่านกลบัมาใช้บริการ  
 ความซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบในหน้าที ่อกีทัง้แมจ้ะไม่ไดใ้ชบ้รกิารแลว้ แต่ทางบรษิทักย็งั
ไม่การตดิต่อกบัลูกคา้ในโอกาสพเิศษอยู่เสมอ อกีทัง้ค่าใชจ้่ายกไ็ม่ได้สูงมากเหมอืนกบัการเขา้
พกัในโรงพยาบาล อกีทัง้มเีจ้าหน้าที่ค่อยดูแลตลอด 24 ชม. สถานที่กส็ะอาด อากาศถ่ายเท
สะดวก  
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 ข้อท่ี 6 ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไร  
     เสนอแนะให้มีการท าห้องพิเศษที่แยกเป็นห้องๆ คล้ายกบัห้องพิเศษของโรงพยาบาล 
รวมทัง้แนะน าให้ท าการตลาดโดยการไปวางแผนพบัตามโรงพยาบาลในส่วนของผู้ป่วยใน 
เพราะผูป้ว่ยเหล่านี้ถา้จะตอ้งอยู่โรงพยาบาลซึ่งมคี่าใชจ้่ายทีสู่งกวา่กไ็ม่สามารถทีจ่ะใชบ้รกิารได้
ตลอดไป 
 
 คนท่ี 2 
 สมัภาษณ์วนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553   

 ข้อท่ี 1 เหตุผลท่ีท่านไม่ใช้บริการในปัจจบุนั 
 ผูป้ว่ยเสยีชวีติแลว้ 
  
 ข้อท่ี 2 ท่านรู้จกัหรือได้ทราบข้อมูลของทางบริษทัจากแหล่งใด  
 ผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารมาก่อนแนะน ามาอกีท ี
 
 ข้อท่ี 3 ท่านคิดว่าอะไรท่ีท าให้บริษทัของเราแตกต่างไปจากสถานบริบาลอ่ืนๆ 

 1. สถานทีส่ะดวกสบาย สะอาด ปลอดภยัเหมาะสมกบัการดูแลผูป้ว่ย  
 2. เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตัหิน้าทีม่คีวามรูแ้ละความช านาญในการดูแล  
 3. มอีุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทยค์่อยอ านวยความสะดวกครบถว้น 
 

 ข้อท่ี 4 ท่านคิดว่าบริษทัควรเพ่ิมเติมส่ิงใดเพ่ือให้ท่านเกิดความพึงพอใจ   
 อยากใหม้กีารเพิม่พนกังานทีม่าดูแลเพื่อใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่ขา้มาใช้
บรกิารกบัทางบรษิทั เพราะในบางครัง้เมื่อตอ้งการใชบ้รกิารแบบใหพ้นกังานมาอยู่ดูแลทีบ่า้นแต่
พนกังานกไ็ม่เพยีงพอทีจ่ะส่งไปดูแล 
  
 ข้อท่ี 5 ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุจงูใจท่ีท าให้ท่านกลบัมาใช้บริการ  
  เจา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามช านาญ อกีทัง้ความใส่ใจในการท างาน รวมทัง้มสีถานที่ที่รองรบั
ผูป้ว่ยไดอ้ย่างเหมาะสมไม่แออดัจนเกนิไป 
  
 ข้อท่ี 6 ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไร  
 เพิม่จ านวนของพนกังานใหม้ากยิง่ข ึน้ 
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 คนท่ี 3  
 สมัภาษณ์วนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553   
 ข้อท่ี 1 เหตุผลท่ีท่านไม่ใช้บริการในปัจจบุนั 
 ผูป้ว่ยอาการดขีึน้ สามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้
  
 ข้อท่ี 2 ท่านรู้จกัหรือได้ทราบข้อมูลของทางบริษทัจากแหล่งใด 
 คนรูจ้กัแนะน ามา 
  
 ข้อท่ี 3 ท่านคิดว่าอะไรท่ีท าให้บริษทัของเราแตกต่างไปจากสถานบริบาลอ่ืนๆ  
  สถานบริบาลดูใหม่ สะอาด กวา้งขวาง บรรยากาศคล้ายกบับ้านท าให้ผู้ป่วยรู้สึกด ีไม่
แออดั อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
  
 ข้อท่ี 4 ท่านคิดว่าบริษทัควรเพ่ิมเติมส่ิงใดเพ่ือให้ท่านเกิดความพึงพอใจ 
 อยากใหม้หีอ้งทีแ่ยกออกมาเป็นแบบส่วนตวั คอืไม่นอนรวมกบัผูป้ว่ยคนอื่นๆ   
  
 ข้อท่ี 5 ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุจงูใจท่ีท าให้ท่านกลบัมาใช้บริการ  
  มกีารบรกิารที่ด ีคอืมผีูดู้แลผูป้่วยตลอด 24 ชัว่โมง อกีทัง้ทางบรษิทักไ็ด้จดัหาแพทย์มา
ตรวจในสถานทีอ่ย่างสม ่าเสมอท าใหเ้กดิความไวว้างใจ 

       
ข้อท่ี 6 ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไร  

      ไม่ม ี
 
 คนท่ี 4 
 สมัภาษณ์วนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2553   
  
 ข้อท่ี 1 เหตุผลท่ีท่านไม่ใช้บริการในปัจจบุนั  
  พอดทีี่บ้านมผีูป้่วยที่พึ่งไปผ่าตดัมา และไม่สามรถช่วยเหลือตวัเองได้ ประกอบกบัคนที่
บา้นตอ้งออกไปท างานกนัทุกคนจงึตอ้งการหาพนกังานมาดูแลแทนคนทีบ่า้น 
  
 ข้อท่ี 2 ท่านรู้จกัหรือได้ทราบข้อมูลของทางบริษทัจากแหล่งใด 
 ท าการคน้หาของมูลจากในเวบไซต ์และลองโทรมาตดิต่อสอบถามอกีครัง้ 
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 ข้อท่ี 3 ท่านคิดว่าอะไรท่ีท าให้บริษทัของเราแตกต่างไปจากสถานบริบาลอ่ืนๆ  
   ประทบัใจในมนุษยส์มัพนัธท์ีด่ขีองผูด้ าเนินกจิการ และการใหบ้รกิารของเขาไม่ได้ออกมา
ในเชงิของการหาผลก าไรแต่เพยีงอย่างเดยีว คอืรูส้กึวา่มกีารบรกิารที่มคีวามจรงิใจ และพอเริม่
ใชบ้รกิารแลว้พนกังานทีม่าดูแลกด็ูแลผูป้ว่ยเป็นอย่างด ีเวลาทีต่อ้งการจะลากลบับา้นทางบรษิทั
กจ็ะหาพนกังานมาแทนใหท้ าใหไ้ม่ขาดชว่ง  
  
 ข้อท่ี 4 ท่านคิดว่าบริษทัควรเพ่ิมเติมส่ิงใดเพ่ือให้ท่านเกิดความพึงพอใจ  
  ในด้านการดูแลกค็ดิว่ามคีวามพงึพอใจแล้ว เพราะทุกครัง้ที่มปีญัหากส็ามารถตดิต่อกบั
เจา้ของกจิการหรอืผูท้ีท่ าหน้าทีแ่ทนไดเ้ลยทนัที 
  
 ข้อท่ี 5 ท่านคิดว่าอะไรคือเหตุจงูใจท่ีท าให้ท่านกลบัมาใช้บริการ  
 การดูแลผูป้ว่ยเสมอืนคนในครอบครวัของตนเอง อกีทัง้ความจรงิใจในการใหบ้รกิาร 
  
 ข้อท่ี 6ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไร  
  อยากจะเสนอเรื่องการประชาสมัพนัธ์ ให้ท าการประชาสมัพันธ์แบบที่มีหน้าเวบไซต์
ส่วนตวัคอืเป็นหน้าเวบไซต์ของบรษิทัโดยตรง รวมทัง้การท าแผ่นพบัไปวางตามโรงพยาบาล
ต่างๆ  

 
 คนท่ี 5  
 สมัภาษณ์วนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2553   
  
 ข้อท่ี 1 เหตุผลท่ีท่านไม่ใช้บริการในปัจจบุนั 
 ผูป้ว่ยเสยีชวีติแลว้ 
  
 ข้อท่ี 2 ท่านรู้จกัหรือได้ทราบข้อมูลของทางบริษทัจากแหล่งใด 
 ทราบจากค าแนะน าของเพื่อนอกีท ี 
  
 ข้อท่ี 3 ท่านคิดว่าอะไรท่ีท าให้บริษทัของเราแตกต่างไปจากสถานบริบาลอ่ืนๆ 
 ผูบ้รหิารเป็นคนมนี ้าใจและอธัยาศยัด ีอกีทัง้เป็นคนตรงไปตรงมา ไม่โฆษณาชวนเชื่อใน
การใหบ้รกิาร คอืถา้พนกังานทีม่คีุณภาพหรอืยงัขาดประสบการณ์กจ็ะบอกใหท้ราบโดยตรงตาม
ความเป็นจรงิ อกีทัง้สามารถตดิต่อไดต้ลอดเวลา แมไ้ม่ไดพู้ดคุยกนัในเรื่องของธุรกจิ ท าให้รู้สึก
ถงึความเป็นกนัเอง เหมอืนคุยกบัญาต ิหรอืเพื่อนเราคนหนึ่ง  
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 ข้อท่ี 4 ท่านคิดว่าบริษทัควรเพ่ิมเติมส่ิงใดเพ่ือให้ท่านเกิดความพึงพอใจ  
 โดยส่วนตวัคดิว่าการบริการของทางบรษิัทก็ใช้ได้อยู่แล้ว เพราะไม่ว่าจะเป็นการรบัส่ง
พนกังานกม็กีารจดัเตรยีมใหแ้ละส่งให้จนถงึบ้านของลูกค้าเอง อกีทัง้ถ้าไม่ชอบใจกส็ามารถจะ
บอกถงึปญัหาและกส็ามารถเปลีย่นใหไ้ด ้คอืโดยภาพรวมกถ็อืวา่ดแีลว้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



    ประวติัผู้ศึกษา 
 

 นางสาวสุทธาวลัย์ ศุภธาดา เกดิเมื่อวนัที่ 31 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2524 ส าเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรศลิปศาสตรบ์ณัฑติ  สาขาวชิาภาษาจนี จากมหาวทิยาลยัรงัสติ เมื่อปี
การศกึษา 2547 และเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีพ.ศ.2552 ประสบการณ์การท างาน ปี พ.ศ. 2549-2551 บรษิทั 
CHINA EASTERN AIRLINES ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดนิและปีพ.ศ. 2551 - ปจัจุบนั 
บรษิทั ศภุภาสดุษติ จ ากดั ในต าแหน่ง เจา้หน้าทีป่ระสานงาน  
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